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DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N°13, STF, AOS CARGOS 

DE NATUREZA POLÍTICA. 

 

 

RESUMO: Em 2008, o pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do 
Recurso Extraordinário (RE) 579.951/RN, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, 
decidiu pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 13, aos cargos de natureza política 
(agentes políticos). O curioso é que a edição da referida súmula foi exatamente para combater 
a prática do nepotismo – favoritismo - existente na Administração Pública. Destarte, o 
posicionamento do STF causou certa estranheza e, inclusive, pelo que se verificou no 
desenvolver do presente trabalho, a decisão foi objeto de várias críticas. O nepotismo é uma 
prática comum encontrada nos Poderes da República Federativa do Brasil (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), que vinha sendo combatida, visando a sua erradicação. O 
entendimento do STF frustrou de certa forma, o objetivo comum até então buscado pelos 
órgãos públicos fiscalizadores e pela própria sociedade. O presente trabalho foi desenvolvido 
com o intuito de analisar o que levou o STF a decidir em sentido “oposto” ao combate a 
prática do nepotismo, pelo menos em parte. Quais foram os motivos, justificativas e a 
fundamentação que deram embasamento a tal decisão? Como ficou o combate a prática do 
nepotismo após a referida decisão? No presente trabalho é feita uma abordagem sobre o termo 
nepotismo, seguida de uma introdução ao tema central em comento, em cotejo com os 
princípios constitucionais relacionados ao assunto em tela. Também são objetos de análises, 
trabalhos correlatos, atentando-se para as suas conclusões, em comparação com a conclusão 
deste trabalho. Por fim, o presente trabalho abordará as supostas implicações decorrentes da 
não incidência da Súmula Vinculante n° 13 aos agentes políticos, bem como os pontos 
positivos – se é que há - e negativos da livre nomeação da parentada da autoridade nomeante 
aos cargos de natureza política. Como ficam essas nomeações e se há alguma limitação.   

 

Palavras-chaves: Agente Político. Favoritismo. Inaplicabilidade. Súmula Vinculante. 

 

 

  

 



OF THE INAPPLICABILITY OF THE BINDING SÚMUL N ° 13, STF, TO THE 

CHARGES OF POLITICAL NATURE. 

 

 

ABSTRACT: In 2008, the Supreme Federal Court (STF), in the judgment of the 
Extraordinary Appeal (RE) 579.951 / RN, of the Rapporteur of the Minister Ricardo 
Lewandowski, decided for the inapplicability of Binding Summary 13, to the posts of a 
political nature). The curious thing is that the edition of the above mentioned summary was 
exactly to combat the practice of nepotism - favoritism - existing in the Public 
Administration. Thus, the positioning of the STF caused a certain strangeness, and even from 
what happened in the development of the present work, the decision was the object of several 
criticisms. Nepotism is a common practice found in the branches of the Federative Republic 
of Brazil (Executive, Legislative and Judiciary), which had been combated with a view to its 
eradication. The STF's understanding frustrated, to some extent, the common objective 
hitherto sought by public oversight agencies and by society itself. The present work was 
developed with the purpose of analyzing what led the STF to decide in an "opposite" sense to 
combat the practice of nepotism, at least in part. What were the reasons, justifications and 
grounds for such a decision? How was the fight against nepotism after that decision? In the 
present work an approach is made on the term nepotism, followed by an introduction to the 
central theme in comment, in comparison with the constitutional principles related to the 
subject on canvas. They are also objects of analysis, related works, paying attention to their 
conclusions, in comparison with the conclusion of this work. Finally, the present work will 
address the alleged implications arising from the non-incidence of Binding Summary 13 to 
political agents, as well as the positive - if any - positives - of the free appointment of the 
parent of the nominating authority to positions of a political nature. How are these 
appointments and if there is any limitation. 
 

Keywords: Political Agent. Favoritism. Inapplicability. Sumula Binding.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem como objetivo principal a análise da decisão do STF que afastou a 

aplicabilidade da Súmula Vinculante n° 13 aos cargos de natureza política.  

 A decisão em questão está inserida dentro de um assunto mais amplo – o nepotismo - 

termo este utilizado para designar o favorecimento de parentes à nomeação de cargos 

públicos, em detrimento de pessoas mais qualificadas, e em prejuízo dos administrados em 

geral.  

 O assunto não é recente e, há muito tempo o nepotismo vem sendo praticado pelas 

autoridades dos diferentes Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), manchando assim a 

imagem da Administração Pública, causando inconformismo e perda de credibilidade dos 

administrados para com a Administração Pública.  

 O constituinte de 1988, visando resguardar o interesse público, trouxe expressamente, 

no inciso II do artigo 37 do texto constitucional de 1988, a previsão de que a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público – essa é a regra.  

Se o poder constituinte originário trouxe uma regra a ser seguida, como é possível que 

as autoridades nomeantes consigam driblar esta regra prevista expressamente no texto 

constitucional de 1988 (CF)? A questão será abordada no presente trabalho. 

 Analisando os princípios constitucionais relacionados ao tema em comento, em cotejo 

com a decisão do STF, será possível destacar quais foram os argumentos, e os motivos que 

levaram o STF a decidir pela não incidência da Súmula Vinculante n° 13 aos cargos de 

natureza política. Assim, será possível concluir do ponto de vista acadêmico como ficou o 

combate à prática do nepotismo.  

 Também será feita uma abordagem quanto à origem do nepotismo, suas formas e 

espécies, ou seja, como se da a sua prática no âmbito dos poderes públicos. 

 Como já mencionado acima, diante da crescente prática do nepotismo o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e o STF começaram a tomar algumas medidas, visando acabar com 

o abuso e ilegalidade praticados pelas autoridades nomeantes – o CNJ com a edição de 

resolução e o STF com a edição de súmula vinculante, analisadas no presente trabalho. 

 Mesmo com as medidas acima citadas, a prática do nepotismo continuou, pois os 

administradores criaram vários cargos como se de livre nomeação fosse, e após a decisão do 

STF, a proibição se manteve quanto aos cargos comuns – natureza administrativa, mas, por 

mais estranho que pareça, a discricionariedade nas nomeações passaram para cargos mais 
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altos – agentes políticos, sob a alegação de que os cargos de natureza política não estão 

presentes na proibição do texto da Súmula Vinculante n° 13.  

 De certa forma, criou-se uma celeuma, pois o próprio STF editou a respectiva súmula 

para frear a prática do nepotismo, sendo que, posteriormente, entendeu que não há 

necessidade de lei infraconstitucional para se combater a prática do nepotismo, pois tal 

vedação decorre do próprio texto constitucional. 

 Nesse sentido, diante da problemática em questão, o presente trabalho, no primeiro 

capítulo fará uma abordagem dos princípios constitucionais que regem os atos da 

administração pública, de maneira que, a partir daí o leitor possa adquirir conhecimento 

específico para ir formando sua própria opinião quanto à legalidade ou ilegalidade na 

nomeação de parentes da autoridade nomeante para o exercício de cargos de natureza política.  

 Assim, tendo o leitor tido um primeiro contato com os princípios constitucionais que 

se submete a administração pública, poderá, em tese, entender melhor o capítulo 2, que trata 

do nepotismo em si, nos seguintes aspectos: o que é o nepotismo? Quais as espécies de 

nepotismo? Como se identifica a prática do nepotismo? Etc.  

Com a leitura dos dois primeiros capítulos, o leitor poderá ir formando o seu próprio 

entendimento, para ao chegar ao terceiro capítulo, que é o tema central deste trabalho – a 

súmula vinculante n° 13 e os cargos de natureza política – e após a sua leitura, por meio de 

seu próprio entendimento, poderá discordar ou concordar com as conclusões feitas pelo autor, 

e aquelas retiradas dos trabalhos correlatos. 
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1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 Afinal, o que é um princípio? Segundo Carvalho (2015), os princípios são normas 

coercitivas, e como tais devem ser observadas e respeitadas, na prática dos atos da 

administração pública. Os princípios não tratam de atos específicos, mas, traz um ideal de 

forma geral do sistema como um todo, devendo o indivíduo, com base no princípio, aplicar 

regra específica diante de determinada situação concreta.  

 Há um princípio basilar no âmbito da Administração Pública que por si só poderia ser 

suficiente para impedir todos os abusos cometidos pelas autoridades administrativas, 

conhecido como o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o privado. Entretanto, 

na prática, além deste princípio, temos vários outros, bem como normas infraconstitucionais, 

resoluções, súmulas etc., e ainda assim, são insuficientes para impedir de vez os abusos 

cometidos pelos administradores, pois o problema não está na falta de normas, mas sim na 

natureza humana, que visa levar vantagem em tudo.  

O art. 37, “caput” da CF, traz de forma explícita, cinco princípios que devem ser 

observados pela Administração Pública, seja ela direta ou indireta de qualquer dos entes 

federativos. Vejamos:  

 

“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 e, também, ao 
seguinte: [...]”. 

  

 Além dos princípios constitucionais supramencionados, a Constituição Federal traz 

vários outros princípios, alguns expressos e outros implícitos. Por exemplo, o princípio da 

isonomia (igualdade) está previsto no art. 5°, “caput” da CF, é um princípio explícito 

(escrito), de outra banda, o princípio da continuidade, é um princípio implícito.  

Embora os princípios implícitos sejam aqueles não escritos - seu surgimento decorre 

da interpretação da norma constitucional ou infraconstitucional -, têm eles o mesmo valor dos 

princípios escritos. Já os princípios expressos são aqueles que estão escritos em leis esparsas 

ou na própria Constituição.  

 

1.1 Princípio da Legalidade 

 
Previsto no “caput” do art. 37 da CF, o princípio da legalidade propõe ao agente da 

administração uma espécie de regra de conduta indissociável, ou seja, conduta já pré-
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estabelecida pelo texto legal, devendo o administrador público agir sempre de conformidade 

com a lei. Assim, é o mesmo que dizer que os próprios órgãos criadores da legislação se 

subordinam a ela.  

 

O Estado democrático de Direito (art. 1°, caput) repousa sob o signo da legalidade, 
exposto no dispositivo sob comento em seu sentido material ou amplo. O princípio 
da legalidade, portanto, expressa a sujeição ou subordinação das pessoas, órgãos ou 
entidades às prescrições emanadas do legislativo, Executivo e Judiciário. 
(MARTINS, 2011, apud CARVALHO, 2015, p. 62). 

   

Portanto, é possível dizer que o administrador deve fazer somente aquilo que a lei 

autoriza, ficando o agente público subordinado à lei. Ainda que o agente tenha uma margem 

de escolha, ou seja, podendo decidir quanto a conveniência e a oportunidade, de determinados 

atos administrativos, este deve sempre praticá-los interpretando os princípios constitucionais, 

como normas norteadoras.  

 Sobre o princípio da legalidade, diz o doutrinador Justen Filho (2009, apud 

CARVALHO, 2015, p. 62), "O princípio da legalidade está abrangido na concepção de 

democracia republicana. Significa a supremacia da lei (expressão que abrange a Constituição), 

de modo que a atividade administrativa encontra na lei seu fundamento e seu limite de 

validade”. 

 Se a administração pública é pautada na subordinação à lei, porque há tanta ilegalidade 

nos atos praticados pelos agentes público? Pois bem, de acordo com Carvalho (2015), a 

obediência à lei, não exclui a atuação discricionária do agente público, que deve ser pautada 

na conveniência e oportunidade em favor do interesse público.  

 Isso ocorre porque a Administração não tem como prever todas as hipóteses de 

atuação para os diversos atos a serem praticados pelo agente público, nem de definir o melhor 

ato para determinado momento. Destarte, em determinadas situações o agente público terá 

certa discricionariedade, devendo, todavia respeitar os princípios constitucionais que norteiam 

a administração pública, por exemplo, proporcionalidade e a razoabilidade da conduta, 

sempre levando em consideração a conveniência e a oportunidade em prol do interesse 

público. 

 

1.2 Princípio da Moralidade 

 

Para Carvalho (2015), quando se trata do Princípio da Moralidade, está se dizendo 

que, para que este seja respeitado, é necessário que haja honestidade, lealdade, boa-fé de 
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conduta no trato da coisa pública, ou seja, deve o agente público pautar por uma atuação 

idônea, visando o benefício da sociedade como um todo, sempre procurando atender as 

necessidades coletivas.  

Continua o autor, dizendo que, a moralidade não tem um conceito jurídico 

determinado. Afirma que a doutrina menciona a atuação do agente pautada na “moralidade 

jurídica”, pois esta seria diferente e não se confunde com a “moral social”.  

Nesse sentido, para Di Pietro (2008) nem tudo o que é imoral é ilegal e nem tudo o 

que é moral é legal. Vejamos: 

 

Embora não se identifique com a legalidade (porque a lei pode ser imoral e a moral 
pode ultrapassar o âmbito da lei), a imoralidade administrativa produz efeitos 
jurídicos, porque acarreta a invalidade do ato, que pode ser decretada pela própria 
Administração ou pelo Poder judiciário. A apreciação judicial da imoralidade ficou 
consagrada pelo dispositivo concernente à ação popular. (DI PIETRO, 2008, apud 
CARVALHO, 2015, p. 68). 

 

 Um exemplo prático de ato imoral, mas não ilegal, diz respeito ao próprio assunto do 

presente trabalho, ou seja, a prática do nepotismo na administração pública. A partir da 

decisão do Supremo, o agente público pode nomear vários de seus parentes para ocuparem os 

cargos de natureza política. Para muitos isso pode ser imoral, mas não ilegal.  

Cargos de natureza política são aqueles que têm poder de decisão, são aqueles que 

além de fazer parte da administração pública fazem parte do governo. Por outro lado, cargos 

de natureza administrativa são aqueles que fazem parte única e exclusivamente da 

administração pública.  

 

1.3 Princípio da Eficiência 

 
 Considerado princípio básico a ser observado na prestação do serviço público, para 

que esta seja considerada adequada - eficiência é produzir bem, eficiência é produzir com 

qualidade, e se possível com menos investimento. Vejamos:  

 

“Uma atuação eficiente da atividade administrativa é aquela realizada com presteza 
e, acima de tudo, um bom desempenho funcional. Buscam-se sempre melhores 
resultados práticos e menos desperdício, nas atividades estatais, já que quem ganha 
com isso é toda a coletividade”. (CARVALHO, 2015, p. 71). 
 

 De acordo com o autor, não significa que a administração pública deverá sempre 

buscar a economia, no sentido de menor preço, nem sempre o menor preço é sinal de ganho 
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para a administração pública, pois sabemos que muitas das vezes a administração pública lida 

com grandes obras, com áreas de atuação delicada, significa dizer que, as vezes o menor 

preço pode colocar em risco a população destinatária do serviço e/ou obra.   

Portanto, em regra, o que se busca é um conjunto formado pela qualidade e 

economicidade, ou seja, o administrador ao aplicar os recursos públicos deve sempre que 

possível fazer melhor ou fazer mais com o mesmo recurso.  

Fazer mais diz respeito à quantidade, enquanto que fazer melhor diz respeito à 

qualidade do serviço prestado pela ou para administração pública, por exemplo a qualidade da 

matéria prima emprega em determinado serviço ou obra pública.  

  

1.4 Princípio da Impessoalidade 

 

 O princípio da impessoalidade, assim como os demais, visa o interesse da 

coletividade, norteando a atuação do agente público no sentido de que os atos não podem ser 

praticados de forma direcionada a indivíduo específico, seja para prejudicar, seja para 

beneficiar. Assim escreve Carvalho (2015, p. 71), “Com efeito, o princípio da impessoalidade 

reflete a necessidade de uma atuação que não discrimina as pessoas, seja para benefício ou 

para prejuízo.”. 

 De acordo com o princípio da impessoalidade quando o agente atua na Administração 

Pública, não é a pessoa do agente quem pratica o ato, mas o Estado. Destarte, o Estado não 

tem interesse individual, mas sim coletivo, a preocupação do Estado é sempre com os seus 

administrados de forma geral. É com esse posicionamento que escreve Carvalho (2015, p. 65) 

“Dessa forma, é possível considerar que, ao Estado, é irrelevante conhecer quem será atingido 

pelo ato, pois sua atuação é impessoal. O agente fica proibido de priorizar qualquer inclinação 

ou interesse seu, ou de outrem.”. 

 Pois, se em decorrência do ato praticado pelo agente público ocorrer dano a terceiro, a 

responsabilidade será do Estado, esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. 

Vejamos.  

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO ESTADO: §6° DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-
PREFEITO. PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE 
INTERVENÇÃO. O §6° do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que 
somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito 
privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela 
reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, 
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agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse 
mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do 
particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito 
público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, 
praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. 
Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde 
administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se 
vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 327904/SP – SÃO 
PAULO. JULGAMENTO: 15/08/2006. ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA 
TURMA) 

 

 Exatamente por força deste princípio que o art. 37, §1°, da CF, veda, que a publicidade 

dos atos, programas, obras etc., sejam atrelados à imagem do agente, não se admitindo a 

realização de propaganda pessoal.  

 

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos.  (BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1988) 

 

 O agente público pratica o ato administrativo, mas em nome do Estado, portanto não 

pode se beneficiar com a prática do mesmo, não pode se promover. Nesse diapasão, o agente 

na prática do ato não pode escolher o destinatário e também não pode deixar de praticá-lo em 

razão da pessoa. Não apode o agente público visar objetivo próprio ou de terceiros.  

 Até aqui tratamos dos principais princípios constitucionais pertinentes ao tema em 

comento, ou seja, os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade.  

Norteados por esses princípios o gestor público – agente público – deve sempre pautar pela 

legalidade dos atos administrativos, respeitando a coisa pública, por meio de uma postura 

responsável, buscando sempre a máxima eficiência nos resultados decorrentes dos atos 

praticados na administração pública.  

 O agente público nunca pode se esquecer de que não administra coisa própria ou 

privada, mas sim pública - do povo e para o povo - portanto, tudo deve ser pensado tendo 

como destinatário final a coletividade, sem jamais identificar, individualizar o ato 

administrativo a um indivíduo específico, no sentido de beneficiar terceiros, ou seus próprios 

interesses.  
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2. NEPOTISMO: APONTAMENTOS DOUTRINÁRIOS  

 

Após breve estudo sobre o tema, entendemos que o nepotismo é a satisfação de 

interesse pessoal da autoridade nomeante, que faz da administração pública cabine de 

emprego, nomeando sua parentela para os cargos de livre nomeação e exoneração, violando 

princípios constitucionais como os da eficiência, moralidade, legalidade, impessoalidade entre 

outros.  

O texto constitucional previu como regra que a investidura em cargo público deve 

ocorrer por meio de concurso público, onde todos concorrem de forma igualitária, ao final, 

sendo aprovado, aquele que demonstrar melhor preparo. Ademais, para ingresso na 

administração pública, é necessário o preenchimento de requisitos, de acordo com o cargo 

pretendido, conforme preceitua o art. 37, inciso II da CF. Vejamos. 

 

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1988). (grifo nosso)  

 

 A parte final do inciso II, acima transcrito, trouxe uma exceção à regra, quando 

ressalvou as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração.  

Ocorre que, tal exceção deu margem a diversas interpretações por parte dos 

administradores nomeantes, que, por meio do legislativo, criaram cargos como sendo de livre 

nomeação e exoneração, mas não possuem características de cargo de direção, chefia ou 

assessoramento. Nesse diapasão, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo começou a 

fazer apontamentos ao analisar as contas dos executivos municipais.  

A título de exemplo, o Município de Fernão, após apontamento feito pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, no TC 000633/026/14, que ao analisar as contas municipais 

em 2015, expressamente apontou a existência de cargos providos em comissão que não 

possuem característica de direção, chefia ou assessoramento (exemplo: coordenador de 

programa e supervisor de manutenção).  

O apontamento feito pelo Tribunal deu origem ao Projeto de Lei n° 028/2016, de 05 de 

agosto de 2016, assim ementado: “dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da 

administração pública municipal, e dá outras providencias.” que resultou na Lei Ordinária n° 

842/2016 da Câmara Municipal de Fernão – Estado de São Paulo.  
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 Diante da ocorrência da prática do nepotismo, que vinha aumentando na 

Administração Pública, o assunto ganhou uma maior atenção por parte das autoridades, bem 

como por parte dos administrados, que passou a não ver com bons olhos a Administração 

Pública em geral, pois sua imagem restava manchada perante a sociedade.  

 Na tentativa de melhorar o prestígio da Administração Pública perante a sociedade em 

geral, as autoridades competentes começaram a tomar medidas visando o combate à prática 

do nepotismo no âmbito da Administração Pública.  

 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução n° 07, de 18 de outubro de 

2005, que com o passar dos anos, sofreu alterações por meio das resoluções:  nº 9, de 06 de 

dezembro de 2005 (altera o art. 3º); nº 21, de 29 de agosto de 2006 (altera o art. 2º); nº 181, de 

17 de outubro de 2013 (altera o art  2º) e nº 229, de 22 de junho de 2016 (altera o art. 2º), 

visando dificultar ainda mais a prática do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, conforme 

se vê da redação do art. 1° da respectiva Resolução “É vedada a prática de nepotismo no 

âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.” 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 07) 

No mesmo sentido, com fundamento no art. 37, “caput”, da CF, em face à ausência de 

norma vinculante regulamentando as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração, o STF editou a Súmula Vinculante n° 13, aprovada na Sessão 

Plenária do STF em 21/08/2008, assim ementada:  

 

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da 
mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” (SÚMULA 
VINCULANTE Nº 13 do STF PUBL. NO DJE Nº 162 DE 29-8-2008, p. 1; DOU 
DE 29-8-2008, p. 1).  

 

Por se tratar de súmula vinculante, que tem abrangência em todo o Território 

Nacional, em um primeiro momento, parecia que a respectiva súmula serviria para frear a 

prática do nepotismo. Ocorre que, não é tão simples, em determinadas situações identificar a 

prática do nepotismo, pois há hipóteses, em que para se chegar à conclusão da configuração 

ou não do nepotismo, é necessária a análise do caso concreto, pois como dito na seara 

jurídica, cada caso é um caso e se diverge dos demais pelas suas peculiaridades, uma vez que, 

são várias as hipóteses em que se pode encontrar o nepotismo.  
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 O STF, no Recurso Extraordinário (RE) 579.951/RN, da relatoria do ministro Ricardo 

Lewandowski, DJE 12.9.2008, entendeu que a proibição ao nepotismo decorre diretamente 

dos princípios constitucionais do art. 37, “caput”, da Carta Magna: 

 

O Tribunal deu parcial provimento a recurso extraordinário interposto contra 
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que reputara 
constitucional e legal a nomeação de parentes de vereador e Vice-Prefeito do 
Município de Água Nova, daquela unidade federativa, para o exercício dos cargos, 
respectivamente, de Secretário Municipal de Saúde e de motorista. Asseverou-se, 
inicialmente, que, embora a Resolução 7/2007 do CNJ seja restrita ao âmbito do 
Judiciário, a vedação do nepotismo se estende aos demais Poderes, pois decorre 
diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da CF, tendo aquela norma 
apenas disciplinado, em maior detalhe, aspectos dessa restrição que são próprios a 
atuação dos órgãosjurisdicionais. Ressaltou-se que o fato de haver diversos atos 
normativos no plano federal que vedam o nepotismo não significaria que somente 
leis em sentido formal ou outros diplomas regulamentares fossem aptos para coibir 
essa prática, haja vista que os princípios constitucionais, que não configuram meras 
recomendações de caráter moral ou ético, consubstanciam regras jurídicas de caráter 
prescritivo, hierarquicamente superiores às demais e positivamente vinculantes, 
sendo sempre dotados de eficácia, cuja materialização, se necessário, pode ser 
cobrada por via judicial. Assim, tendo em conta a expressiva densidade axiológica e 
a elevada carga normativa que encerram os princípios contidos no caput do art. 37 
da CF, concluiu-se que a proibição do nepotismo independe de norma secundária 
que obste formalmente essa conduta. Ressaltou-se, ademais, que admitir que apenas 
ao Legislativo ou ao Executivo fosse dado exaurir, mediante ato formal, todo o 
conteúdo dos princípios constitucionais em questão, implicaria mitigar os efeitos dos 
postulados da supremacia, unidade e harmonização da Carta Magna, subvertendo-se 
a hierarquia entre esta e a ordem jurídica em geral. (RE 579951/RN, REL. MIN. 
RICARDO LEWANDOWSKI, 20.8.2008). 

 

 Como dito mais acima, com a prática do nepotismo, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) editou a Resolução n° 7/2007, no mesmo sentido o STF editou a Súmula Vinculante n° 

13 visando combater a prática do nepotismo. Ocorre que, no presente julgado acima transcrito 

pode se observar que o STF entendeu que a vedação ao nepotismo decorre diretamente dos 

princípios constitucionais, definindo que não precisa de leis formais para coibir a prática do 

nepotismo, pois os princípios não são meras recomendações, mas sim verdadeiras regras 

jurídicas e superiores as demais.  

 

Aduziu-se que art. 37, caput, da CF/88 estabelece que a Administração Pública é 
regida por princípios destinados a resguardar o interesse público na tutela dos bens 
da coletividade, sendo que, dentre eles, o da moralidade e o da impessoalidade 
exigem que o agente público paute sua conduta por padrões éticos que têm por fim 
último alcançar a consecução do bem comum, independentemente da esfera de 
poder ou do nível político-administrativo da Federação em que atue. Acrescentou-se 
que o legislador constituinte originário, e o derivado, especialmente a partir do 
advento da EC 1/98, fixou balizas de natureza cogente para coibir quaisquer 
práticas, por parte dos administradores públicos, que, de alguma forma, buscassem 
finalidade diversa do interesse público, como a nomeação de parentes para cargos 
em comissão ou de confiança, segundo uma interpretação equivocada dos incisos II 
e V do art. 37 da CF. Considerou-se que a referida nomeação de parentes ofende, 
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além dos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, o princípio 
da eficiência, haja vista a inapetência daqueles para o trabalho e seu completo 
despreparo para o exercício das funções que alegadamente exercem. Frisou-se, 
portanto, que as restrições impostas à atuação do administrador público pelo 
princípio da moralidade e demais postulados do art. 37 da CF são auto aplicáveis, 
por trazerem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, 
permitindo, em conseqüência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que 
transgridam os valores fundantes do texto constitucional. Com base nessas razões, e 
fazendo distinção entre cargo estritamente administrativo e cargo político, declarou-
se nulo o ato de nomeação do motorista, considerando hígida, entretanto, a 
nomeação do Secretário Municipal de Saúde. (RE 579951/RN, REL. MIN. 
RICARDO LEWANDOWSKI, 20.8.2008). 

 

 Conforme consta do Recurso Extraordinário acima transcrito, o STF, a analisar um 

caso concreto em que houve a nomeação de parentes de agentes políticos para o cargo de 

motorista e de secretário municipal de saúde, entendeu como correta a nomeação do 

Secretário de Saúde, por ser cargo de natureza política, fazendo parte da estrutura de governo 

e, portanto de livre nomeação e exoneração. De outra banda, declarou nulo o ato de nomeação 

do motorista, por entender tratar-se de cargo de natureza administrativa, e como tal deve ser 

preenchido por meio de concurso público.  

 É exatamente nesse sentido a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, 

acompanhado pelo pleno do STF entendeu que a vedação prevista na Súmula Vinculante n° 

13, proibi a prática do nepotismo em relação aos cargos estritamente administrativos, sendo, 

porém admitida a nomeação de parentes para os cargos políticos.  

 Pois bem, chegamos ao ponto central do tema a ser analisado no presente trabalho – a 

não incidência da Súmula Vinculante n° 13 sobre os cargos de natureza política – agentes 

políticos.  

 Neste diapasão, o presente trabalho visa analisar qual foi o entendimento dos ministros 

do STF no julgamento do respectivo Recurso Extraordinário. 

 Diante da decisão do STF as autoridades com poder de nomeação passaram a ter um 

rol constante de vários cargos de natureza política a ser preenchidos pelos seus parentes, caso 

o agente público assim, deseje.  

 A título de exemplo, citamos o chefe do Poder Executivo Municipal, que dentre várias 

atribuições têm competência para nomear parentes seus para ocupar os seguintes cargos de 

natureza política: Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria de 

Assistência Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria da 

Saúde, Secretaria de Transporte, Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras, Secretaria do 

Meio Ambiente, Secretaria de Turismo etc.  
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 Partindo desta premissa, como fica a imagem da Administração Pública caso as 

autoridades comecem a nomear vários de seus parentes para ocupar os referidos cargos? 

Ocorre que na prática esta conduta vem ocorrendo, conforme se verá de alguns exemplos 

citados no presente trabalho.  

 Como dito acima, alguns profissionais da área jurídica dizem que tal prática pode até 

ser imoral, mas não ilegal. Daí surge a seguinte pergunta: se é imoral, não estaria ferindo o 

princípio da moralidade administrativa - jurídica? Ao nosso entender sim. Todavia, a quem 

defende que a moralidade se desdobra em moralidade pública – moral social, e moralidade 

jurídica – aquela trazida pela norma. De acordo com tal entendimento a moral social difere da 

moral administrativa.  

 Neste sentindo Carvalho cita o seguinte exemplo:  

 

A aplicação da penalidade de demissão de um servidor público que é encontrado 
fazendo "sexo" na repartição pública, em virtude da chamada incontinência de 
conduta, não decorre do princípio da moralidade (no sentido de moralidade jurídica 
trazido pela norma), mas sim da moralidade pública (moral social). Por sua vez, visa 
à garantia da moralidade a aplicação de penalidades aos agentes que desviam verba 
do estado para contas pessoais. (CARVALHO, 2015, p. 69). 
 

 Ainda que haja duas vertentes, como no exemplo acima, mesmo se tratando de 

condutas distintas, tanto o infrator da moralidade jurídica (ex. desvio de verbas), quanto o 

infrator da moralidade pública (ex. sexo na repartição) devem ser penalizados, lógico que 

respeitando o princípio da proporcionalidade. Portanto, respeitando entendimento contrário, 

não coadunamos com a afirmativa de que a nomeação de parentes para exercer cargos de 

natureza política fere a moralidade pública, mas não a moralidade jurídica.  

 Apenas para ilustração do tema em comento, entendemos por bem a inserção da figura 

abaixo colacionada, que de uma forma extrovertida, sem se distanciar da seriedade do tema, 

traz uma melhor compreensão do assunto. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1: Nepotismo no Congresso (2013) 
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A figura acima colacionada visa chamar a atenção dos administrados, bem como 

facilitar a compreensão da prática do favoritismo, de uma maneira descontraída e inteligente, 

o autor utilizando-se das próprias consoantes e vogais da palavra nepotismo, cria a partir 

destas, algumas hipóteses em que a nomeação de pessoas com grau de parentesco, em regra, 

com a autoridade nomeante configura a prática do nepotismo.  

Dentre as hipóteses de configuração do nepotismo, a figura acima traz a nomeação de 

nora, enteada, pai, avô, tio, irmão, sogra, mãe e avó.   

Importante destacar que a configuração do nepotismo não se esgota com o rol de 

parentesco trazido na figura acima, pois, ali estão presentes apenas algumas das hipóteses 

dentre várias outras existentes.  

Outras pessoas que também estão impedidas de serem nomeadas para os cargos de 

livre nomeação e exoneração, serão apresentadas nas subseções específicas no corpo do 

presente trabalho.  

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a prática do nepotismo está 

intimamente ligada ao vínculo de parentesco, ocorrendo somente quando as características do 

cargo ou função ocupada permite ao agente exercer influência na contratação ou nomeação de 

um servidor.  

 

Nepotismo é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou 
emprego. As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o 
exercício da função pública pela valorização de laços de parentesco. Nepotismo é 
prática que viola as garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, na 
medida em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e 
desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público. O fundamento 
das ações de combate ao nepotismo é o fortalecimento da República e a resistência a 
ações de concentração de poder que privatizam o espaço público. (CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA. O QUE É NEPOTISMO?). 

 

 Em sentido amplo, pode-se dizer que o nepotismo está relacionado a uma palavra 

específica - favorecimento – pois, em regra geral, o benemérito (nomeante) favorece o 

beneficiário (nomeado) com o fim de resguardar os interesses daquele. Nesse sentido, escreve 

Garcia (2006):  

 

O nepotismo, em alguns casos, está relacionado à lealdade e à confiança existente 
entre o “benemérito” e o favorecido, sendo praticado com o fim precípuo de 
resguardar os interesses daquele. Essa vertente pode ser visualizada na conduta de 
Napoleão, que nomeou seu irmão, Napoleão III, para governar a Áustria que 
abrangia a França, a Espanha e a Itália. Com isto, em muito diminuíam as chances 
de uma possível traição, permitindo a subsistência do império napoleônico. Em 
outras situações, o “benemérito” tão somente beneficia determinadas pessoas a 
quem é grato, o que, longe de garantir a primazia de seus interesses, busca 
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recompensá-las por condutas pretéritas ou mesmo agradá-las. Como ilustração, pode 
ser mencionada a conduta de Luiz XI,que presenteou sua amante Ana Passeleu com 
terras e até comum marido (João de Brosse), o que permitiu que fosse elevada à 
nobreza  (GARCIA, 2006, p. 1-9 apud FRANÇA, 2014, p.8). 
 

 De acordo com o autor, o favorecimento pode ocorrer por questão de confiança do 

nomeante para com a pessoa do nomeado, ou seja, significa dizer que, em decorrência dessa 

confiança o nomeante poderia dormir tranquilo que jamais seria traído pelo nomeado, pois 

este estaria pronto para defender, em qualquer circunstância, o benemérito. De outro modo, o 

favoritismo também pode ocorrer não pelo que o beneficiado pode fazer, mas pelos que este 

já fez à pessoa do nomeante. 

 

2.1 Origem do Nepotismo 

 

De acordo com o escritor Bellow (2006), não é possível precisar em que data surgiu o 

nepotismo, mas se for analisá-lo de forma geral, ou seja, se o nepotismo é o favorecimento de 

parentes, a defesa de interesses das pessoas que estão próximas à autoridade nomeante, pode-

se dizer, que a conduta tenha surgido com a existência humana, pois é inerente do ser humano 

a proteção daqueles com quem tem laços fraternais. Nesse sentido, o escritor Adam Bellow 

explica a história do nascimento do nepotismo: 

 

Se a seleção por parentesco representa indubitavelmente o ponto de partida do 
nepotismo humano, trata-se de apenas um elemento de impulso que depende tanto 
da cultura quanto da natureza. Pode-se realmente considerar o nepotismo a base 
primordial da cultura, uma vez que a cultura, de acordo com os antropólogos, 
constrói-se a princípio com os laços de cooperação entre parentes próximos. A 
cultura, na verdade, é aquilo que as pessoas fazem com esses vínculos naturais, 
usando-os para criar os recursos sociais necessários para a sobrevivência.  
Pela associação da seleção por parentesco com o altruísmo recíproco e meios de 
coerção, o nepotismo evolui bem além da sua origem biológica para desempenhar 
função crucial na formação das sociedades humanas. A seleção por parentesco 
biológico é responsável pela ligação mãe-filho e em boa parte pela própria família. 
A mistura da seleção por parentesco biológico com o altruísmo recíproco faz o 
nepotismo da família alastrar-se pelo bando – ele próprio composto na maior parte 
por parentes consangüíneos. Com o surgimento do tabu do incesto e a invenção do 
casamento e do parentesco, a rede de sentimentos nepotísticos estende-se entre 
indivíduos não aparentados e outros grupos. A partir daí, o nepotismo floresce numa 
miríade de laços de parentesco. O nepotismo não passa de um fruto da família. 
(BELLOW, 2006, p. 86 apud COUTO, 2016, p. 13). 

 

 Ainda segundo o escritor americano Bellow (2006), consta dos dicionários a seguinte 

origem:  
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Os dicionários atribuem a palavra “nepotismo” ao latim nepos, que significa 
sobrinho ou neto. (...) Na realidade, a palavra deriva do italiano nepote, que pode 
referir-se a praticamente qualquer membro da família, de qualquer geração, homem 
ou mulher. O termo nepotismo foi cunhado no século XIV ou XV para indicar a 
prática corrupta de nomear parentes do papa para a administração – geralmente 
filhos ilegítimos, ditos sobrinhos – e por muito tempo essa origem eclesiástica 
refletiu-se nos dicionários. (...) A definição moderna de nepotismo é favoritismo 
fundado na relação de parentesco. (BELLOW, 2006, p. 22 apud MACIEL, 2009, p. 
9).  
 

2.2 O STF, a Súmula Vinculante n° 13 e os Cargos de Natureza Política. 

 

O tema nepotismo apesar de parecer simples, ao ser rotulado, em regra, como sendo a 

nomeação de parentes para ocupar cargos públicos, na verdade, é um tema complexo, tendo 

em vista os diversos detalhes a serem observados, dependendo do caso concreto, para só então 

se chegar à conclusão da caracterização ou não do nepotismo. A afirmativa da complexidade 

do tema, formulada acima, poderá ser observada pelo próprio leitor na análise deste Trabalho 

de Conclusão de Curso, devido aos vários pormenores abordados. 

A configuração do nepotismo pode ocorrer de duas formas: nepotismo direito ou 

indireto – o primeiro é o mais comum e também o mais fácil de ser identificado; de outra 

banda, o segundo é mais difícil de ser identificado. 

Como instrumento normativo vedando a prática do nepotismo tem-se a Súmula 

Vinculante n°13, STF, todavia é necessária a análise do caso concreto, para ver se a nomeação 

do agente viola ou não a referida súmula, pois há exceções.  

Como se não bastasse toda polêmica existente em torno do tema em comento, bem 

como a sua complexidade decorrente da análise do caso concreto, para só então se chegar à 

conclusão da configuração ou não da prática do nepotismo, no ano de 2008, o STF, em sede 

de Recurso Extraordinário (RE) 579951/RN, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, 

decidiu pela não incidência do texto sumular em questão, se, se tratar de nomeação para 

cargos de natureza política. 

Ainda, relacionado à análise do tema nepotismo temos os princípios da legalidade, 

moralidade, impessoalidade e eficiência, que englobam o pacote na análise do tema 

nepotismo. 

Nesse sentido, tendo em vista a amplitude do tema, o presente trabalho, se limita como 

tema central a ser abordado, a análise do entendimento firmado pelo STF, quanto a não 

aplicação da Súmula Vinculante n°13 quando se tratar de cargos de natureza política.  
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O que levou o STF a entender dessa forma e, quais foram os argumentos fáticos e 

jurídicos a embasar tal entendimento liberatório pela Suprema Corte? Questão será respondida 

no corpo do presente trabalho. 

 

2.3 Caracterização do Nepotismo 

 

A caracterização do nepotismo, em regra, se configura quando o agente nomeado 

amolda-se às hipóteses de proibição previstas no texto da Súmula Vinculante n° 13, editada 

pelo STF. Vejamos:  

 

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da 
mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”. (SÚMULA 
VINCULANTE Nº 13 DO STF PUBL. NO DJE N°162 DE 29/08/2008, p.1; DOU 
DE 29/08/2008, p.1). 

 

A respectiva súmula foi editada exatamente para frear a prática do nepotismo no 

âmbito da administração pública em geral. Pois, antes da edição da referida súmula não havia 

uma norma vinculante regulamentando as nomeações em questão.  

Todavia, após a edição da referida súmula e o enfrentamento do tema em diversas 

ocasiões pela Corte Suprema, onde se observou que o texto sumulado não era suficiente a 

abranger todas as hipóteses de prática de nepotismo, o STF, por meio de sua jurisprudência, 

chegou ao entendimento de que é desnecessária, a existência de lei infraconstitucional 

vedando expressamente a prática do nepotismo, pois tal proibição decorre exatamente do 

próprio texto constitucional, bem como dos princípios que regem a administração pública. 

Vejamos:  

 

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. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579951, RELATOR 
MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 
20/08/2008). 
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 Uma das hipóteses que leva a complexidade do tema é o fato de que, as possibilidades 

de ocorrência do nepotismo são várias, e muitas das vezes dependem da análise do caso 

concreto, para só então se chegar à conclusão se houve favoritismo ou não por parte do agente 

nomeante.  

 O próprio STF reconheceu a impossibilidade do texto expresso na Súmula Vinculante 

n° 13 e a legislação federal, estadual e municipal de abrangerem ou esgotarem todas as 

hipóteses possíveis de nepotismo, pois é impossível antever todos os expedientes e 

subterfúgios praticados para driblar os princípios constitucionais e as demais normas 

regulamentadoras da matéria em questão.  Assim, é a jurisprudência do STF:  

 

(...) 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 
essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, 
independentemente da edição de lei formal sobre o tema (...). (RECLAMAÇÃO 
15451, RELATOR MINISTRO DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, JULGADO 
EM 27/02/2014). (grifo nosso). 

 

 A ementa acima relata que não é possível prever todas as hipóteses de favoritismo 

praticadas pelo agente público. A súmula vinculante foi editada na tentativa de barrar a 

conduta até então praticada. Todavia, com o passar do tempo, percebeu-se que a mesma não 

era suficiente, uma vez que, é necessária a análise do caso concreto.  

 Nesse sentido, também é possível que em determinada situação em que aparentemente 

estaria ocorrendo a prática do nepotismo, pode na análise do caso prático, restar 

demonstrando a não ocorrência de favoritismo. Por exemplo, pode se ter um parente de até 

terceiro grau trabalhando em cargo que em tese estaria infringindo a referida súmula, todavia, 

o grau de parentesco pode ter ocorrido após a nomeação do agente para o cargo de natureza 

política.  

 

Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, a Corte não pretendeu esgotar todas as 
possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, dada a 
impossibilidade de se preverem e de se inserirem, na redação do enunciado, todas as 
molduras fático-jurídicas reveladas na pluralidade de entes da Federação (União, 
estados, Distrito Federal, territórios e municípios) e das esferas de Poder (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), com as peculiaridades de organização em cada caso. Dessa 
perspectiva, é certo que a edição de atos regulamentares ou vinculantes por 
autoridade competente para orientar a atuação dos demais órgãos ou entidades a ela 
vinculados quanto à configuração do nepotismo não retira a possibilidade de, em 
cada caso concreto, proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz do art. 37, 
caput, da CF. (MANDADO DE SEGURANÇA 31697, RELATOR MINISTRO 
DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/03/2014). (grifo nosso) 
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 Nesse sentido, conclui-se que não é possível elencar todas as hipóteses de 

configuração de nepotismo, pois é necessária a análise do caso concreto, para que em cotejo 

com as normas e os princípios constitucionais, apurar se houve ou não violação do texto 

constitucional.  

Em artigo publicado no site Conjur, o autor Barbosa (2016) conclui que 

independentemente da vertente, direta ou indireta, em que se configurar a prática do 

nepotismo, evidencia-se em flagrante violação dos princípios basilares do Direito Público, 

uma vez que, configuraria confusão de interesses, ou seja, interesse privado em face do 

interesse público, este sim, sem dúvida deve ser buscado. Ainda segundo o autor, o tema 

estaria intimamente ligado a imagem interna e externa dos entes estatais, devendo todos e 

qualquer agente público obedecer as normas e os princípios constitucionais postos pela 

Constituição Federal de 1988 (CF), em respeito ao povo brasileiro.  

 

2.4 Espécies de Nepotismo 

 

O nepotismo se divide em duas vertentes, ou seja, direto e indireto. Dentro das 

respectivas vertentes pode ser praticado de diversas maneiras, sendo que, algumas são mais 

fáceis de ser detectas, como por exemplo, a prática do nepotismo direto, em contrapartida, a 

prática do nepotismo indireto é mais difícil de ser verificada, podendo, atualmente, ser a mais 

praticada.  

 

2.4.1 Nepotismo Direto 

 

A prática do nepotismo direito ocorre quando a autoridade nomeante designa parente 

seu ou parente daquele que exerce cargo ad nutum para ocupar cargo de livre nomeação e 

exoneração, em estrutura administrativa que está sob sua gestão, violando de forma direta o 

“caput” do art. 37 do texto constitucional, assim ementado: “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 

(...).” 

É mais fácil de ser identificado porque o agente nomeado atua no órgão sob a direção 

da autoridade nomeante, portanto, fica mais fácil verificar se há configuração da prática de 

nepotismo. A fim de ilustrar melhor a situação hipotética acima citada colacionamos a 

seguinte figura:  
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 A figura acima demonstra a irregularidade e o abuso cometido pelas autoridades 

nomeantes, que antigamente era praticada em larga escala, no entanto, diante da repercussão 

negativa causada perante a sociedade, os órgãos competentes começaram a combater a prática 

do nepotismo.  

 Em regra as autoridades têm a discricionariedade na nomeação de alguns cargos, que 

não é de natureza efetiva, mas sim cargos em comissão, conhecidos como de livre nomeação e 

exoneração, também conhecido como cargo ad nutum, ou seja, pode ser exonerado a qualquer 

tempo, por juízo exclusivo da autoridade administrativa competente. Isso, por força da 

Emenda Constitucional n° 19, que inseriu o inciso II, ao artigo 37 da CF, assim ementado:  

 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, de 
1998). (BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1988).  
 

 Ocorre que a discricionariedade dada pela CF, à autoridade nomeante, não é para que 

esta faça da administração pública cabine de emprego para a sua parentela, mas sim para que 

os cargos em comissão possam ser preenchidos com base na confiança da autoridade 

nomeante para com o agente nomeado. Todavia essa discricionariedade é mitigada pela 

Súmula Vinculante n° 13, editada pelo STF.  

 Aumentando ainda mais o número de vagas a serem preenchidos por ato discricionário 

da autoridade administrativa, começou-se a criação de vários cargos como se de comissão 

fossem, ampliando ainda mais a ilegalidade - quando na verdade tais cargos deveriam ser 

preenchidos por meio de concurso por se tratarem de cargo comum - natureza administrativa.  

Figura 2: Nepotismo e Corrupção (CÉLIO SIMÕES, 2017) 
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 Nesse sentido, foi o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.233-0 – do 

Estado da PARAÍBA, relatada pelo então Ministro Joaquim Barbosa, a qual foi julgada 

procedente, assim ementada: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 
(ART. 1º, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI 
COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO 
DE CARGOS EM COMISSÃO. 
I - Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade 
para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância 
em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a 
denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que 
não torna prejudicado o pedido na ação direta. 
II - Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos 
em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre 
nomeação e exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de 
demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins 
pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a 
investidura em cargo público. Precedentes. Ação julgada procedente. (AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3233, RELATOR MINISTRO 
JOAQUIM BARBOSA, PLENÁRIO 10/5/2017. ACÓRDÃO, DJ 14/09/2017).  

 

 Com o mesmo entendimento, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem 

fazendo apontamento nas prestações de contas dos vários executivos municipais, constatando 

a existência de cargos providos em comissão que não possuem características de direção, 

chefia ou assessoramento. No decorrer das pesquisas realizadas foi possível identificar que no 

âmbito do judiciário houve várias denuncias em face de diversos municípios em relação a 

criação de cargos de natureza administrativas como se de cargo em comissão fossem, em 

afronta direta a CF.  

 

2.4.2 Nepotismo Cruzado 

 
A prática do nepotismo cruzado é mais difícil de ser identificada se comparada à 

prática do nepotismo direto. Haja vista que, no primeiro caso, exige-se uma análise mais 

aprofundada, pois a configuração do nepotismo não está ligada ao fato de parentesco da 

autoridade nomeante com o agente nomeado – nepotismo direto - na verdade, não há grau 

algum de parentesco, mas sim, uma troca de favores, visando burlar a norma de observação 

obrigatória, conforme se observa da proibição imposta na parte final da Súmula Vinculante n° 

13. Vejamos:  

 

“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, 
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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.”. (grifo nosso)  

 

Para melhor compreendermos, a parte final da súmula, acima destacada, inserimos a 

figura abaixo, visando ilustrar, a título de exemplo, como ocorre na prática a configuração do 

nepotismo cruzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Como a prática do nepotismo direto é mais fácil de ser identificada, visando fugir da 

ocorrência da mesma, autoridades nomeantes começaram a fazer o que chamamos de troca de 

favores, ou seja, uma autoridade nomeia o parente de outra autoridade em troca do mesmo 

favor, assim, é muito mais difícil de identificar a ocorrência do nepotismo, e tal conduta 

muitas das vezes acaba passando por despercebida. 

 

2.5 O Grau de Parentesco Incluído na Vedação Sumular 

 
 O Código Civil Brasileiro - Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – em seus arts. 

1.592 e 1.594, trouxe que a contagem dos graus é feita da seguinte forma, a saber:  

 

Art. 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as 
pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. (grifo nosso) 
(...) 
Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de 
gerações, e, na colateral, também pelo número delas,subindo de um dos parentes até 
ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente. (BRASIL. 
CÓDIGO CIVIL, LEI 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002). 

 

Figura 3: Nepotismo no Judiciário (CÉSAR DIAS, 2011) 
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Conforme se vê do art. 1.592, acima transcrito, o Código Civil previu como sendo 

parentes em linha colateral ou transversal, aqueles que se encontram até o quarto grau. 

Todavia, a vedação constante da Súmula Vinculante n° 13, vai até o parentesco de terceiro 

grau. Conforme é possível visualizar na figura 4, a seguir colacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem ajuda a melhor visualizar quais são as pessoas com grau de parentesco, em 

regra, com a autoridade nomeante que está impedida de serem nomeadas, colacionamos a 

figura acima. Nota-se que, as pessoas acima destacadas (pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto, 

irmão, tio e sobrinho), tanto podem serem parentes da autoridade nomeante quanto parentes 

de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento. 

Interpretando os artigos acima citados, em cotejo com a figura 4 colacionada, nota-se 

que os pais e os filhos da autoridade nomeante e de seu cônjuge, bem como do servidor da 

mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento e de seu 

cônjuge são considerados parentes de 1º grau, já os irmãos, avós e netos são considerados 

parentes de 2º grau; os bisavós, tios, sobrinhos, e bisnetos são parentes de 3º grau, estando 

todos incluídos na vedação sumular não podendo ser nomeados para exercerem cargos 

comissionados ou funções de confiança. 

 Como se vê da figura 4, o primo é parente de 4° grau, portanto, como a súmula veda a 

nomeação até o 3° grau de parentesco, este não está inserido na vedação sumular, podendo ser 

nomeado livremente.  

                           Figura 4: (ASCOM, 2016) 
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2.6 Objetivo da Súmula Vinculante n° 13 

 
A Súmula Vinculante n° 13 foi editada com o objetivo de vedar a prática do 

nepotismo, visando resguardar a moralidade pública e, ao mesmo tempo buscar uma maior 

eficiência no trato da coisa pública, bem como atender ao clamor social, uma vez que sua 

prática vinha se alastrando no setor público. 

 

A vedação do nepotismo foi algo buscado por essa nova forma de pensar 
moralmente a administração pública, então o judiciário por meio de Súmula 
Vinculante tentou proporcionar efetividade ao princípio da eficiência, e com o 
propósito de dar respostas aos anseios sociais por mais moralidade no trato com a 
coisa pública, surgiu a Resolução 7 do Conselho Nacional de Justiça. (COUTO 
2016, p. 23) 

 

2.7 Trabalhos Correlatos 

 O presente trabalho foi desenvolvido com o apoio nos trabalhos correlatos abaixo 

descritos. No correr do presente trabalho foram utilizados citações dos autores dos trabalhos 

correlatos, bem como dos autores citados nos respectivos trabalhos, na forma de apud.  

 O primeiro trabalho correlato, aqui destacado, foi elaborado pelo acadêmico, Maciel 

(2009), assim ementado: O Princípio da Moralidade Administrativa e a Vedação ao 

Nepotismo - Curitiba 2009, Universidade Tuiuti do Paraná.  

 No presente trabalho o autor concluiu que o STF deixou uma lacuna ao entender que a 

Súmula Vinculante n°13 não se aplica aos agentes políticos, inviabilizando que a prática do 

nepotismo seja aniquilada de vez, fazendo corromper o principal objetivo vedado pelo 

princípio da moralidade administrativa. Afrontando assim, a Constituição Federal, o maior 

bem do Estado Democrático de Direito. 

 Concordamos com a conclusão feita pelo autor, acima citado, pois o que deve 

prevalecer é a moralidade da administração pública bem como os interessas da coletividade e 

não o da autoridade nomeante, que inclusive já contava com certa liberdade – ato 

discricionário – na nomeação dos cargos de natureza política, sendo somente proibida a 

nomeação de parentes até o terceiro grau. 

 O segundo trabalho correlato, aqui destacado, foi elaborado pela acadêmica, França 

(2014), assim ementado: O Nepotismo e as Controvérsias Originadas com a Edição da 

Súmula Vinculante n°13 do STF – Belo Horizonte, 2014. Universidade Fumec - Pós 

Graduação Lato Sensu.  

 A autora concluiu que não é a edição de súmula ou de lei que conseguirá combater a 

prática do nepotismo, mas sim um controle efetivo dos atos e seus efeitos. Espera-se que os 
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agentes políticos não se utilizam da decisão do STF para beneficiar seus parentes com os 

postos de primeiro escalão do governo, sob pena de a Suprema Corte ter que rever seu 

posicionamento. 

 Concordamos em parte, com a conclusão da acadêmica, uma vez que assiste razão no 

ponto em que afirma que não é a edição de leis, de forma geral, que resolverá os problemas da 

política brasileira. Porém, conhecendo a política brasileira e, todas as irregularidades já 

divulgadas à sociedade brasileira, por meio dos canais de comunicação, é possível perceber 

que, em meio a tantos interesses pessoais envolvidos, não se pode deixar como 

discricionariedade absoluta da autoridade nomeante a nomeação de agentes políticos, pois 

aqui estamos falando de um número expressivo de cargos políticos.  

 Destarte, é óbvio que só a edição de lei em si nada de nada adianta se não tiver uma 

fiscalização rígida por parte dos órgãos competentes, acompanha de penalidades expressivas 

para que sirva de exemplos às demais autoridades nomeantes. 

 O terceiro trabalho correlato citado no presente trabalho, elaborado pelo acadêmico 

Couto (2016), assim ementado: Nepotismo: Súmula Vinculante 13 e os Conflitos 

Jurisprudenciais – Cacoal, RO. 2016. Fundação Universidade Federal de Rondônia.  

 O autor concluiu que, de acordo com o STF os agentes políticos não estão totalmente 

isentos da aplicação da Súmula Vinculante, devendo ser analisado o caso concreto, pois o 

parente nomeado deve se mostrar eficiente, e tendo habilitação na área ou afim, sob pena de 

configuração da prática do nepotismo.  

 Ainda segundo o autor, no ano de 2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

determinou a exoneração do esposo da prefeita do Município de Pilar do Sul/São Paulo, por 

não cumprir os requisitos acima mencionados.  

 Concordamos em parte com a conclusão do autor, na medida em que os agentes não 

estão totalmente imunes a incidência da Súmula Vinculante n°13, pois restou pacificado no 

STF que o parente pode ser nomeado, no entanto, se restar comprovado que beneficiário não 

tem formação na área de atuação e nem em atividade afim, estará caracterizado a prática do 

nepotismo.  

 Ocorre que, tal entendimento serve para os servidores públicos de uma forma geral, 

pois, era só o que faltava a autoridade pública poder nomear seus parentes ainda que os 

mesmos não detenham um mínimo de conhecimento para a atuação no cargo nomeado. Com a 

devida vênia, parece-nos um tanto óbvio a exigência feita pelo STF.  

 Ao que nos parece, cada vez mais, os administradores públicos querem aproximar o 

trato da coisa pública ao da coisa privada. Ora, as proibições previstas na Súmula Vinculante 
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n° 13, em regra, deveria continuar incidindo sobre os cargos de natureza política, como 

sempre o foi, pois o agente público ao ingressar no cargo político já tinha conhecimento 

prévio da referida proibição, caso não concordasse então que não concorresse ao cargo 

público, pois se o particular quer nomear parente seu para atuar ao seu lado, que o faça em 

âmbito privado.  
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3. SÚMULA VINCULANTE N°13 E OS CARGOS DE NATUREZA POLÍTICA 

 

3.1 Da sua Inaplicabilidade aos Cargos de Natureza Política 

 

O entendimento da Suprema Corte sempre foi no sentido de se preservar a moralidade 

administrativa em toda a atividade estatal, pois não podia se esperar algo diferente disso da 

Corte Máxima do país. Nesse sentido encontra-se o julgamento da ADI 2661, da relatoria do 

ministro Celso de Mello:  

 

O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - ENQUANTO VALOR 
CONSTITUCIONAL REVESTIDO DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO - 
CONDICIONA A LEGITIMIDADE E A VALIDADE DOS ATOS ESTATAIS. - A 
atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está 
necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se 
refletem na consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. 
Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere 
substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a 
ordem positiva do Estado.  
O princípio constitucional da moralidade administrativa, ao impor limitações ao 
exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Poder 
Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o comportamento dos 
agentes e órgãos governamentais. (STF. ADI 261. RELATOR MIN. CELSO DE 
MELLO, DJ 23/08/2002) 

 

Exatamente com esse entendimento de se preservar a ordem no trato da coisa pública, 

a supremacia do interesse público sobre o particular, que o STF, visando coibir a crescente 

prática de nepotismo no âmbito da administração pública, editou a Súmula Vinculante n° 13.  

Entretanto, o STF entendeu que a Súmula Vinculante n° 13, não se aplica ao cargo de 

natureza política, conforme se vê do Acórdão aqui transcrito:  

 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. 
NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE 
SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. 
INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. 
AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO 
BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário 
Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na 
Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de 
precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência 
de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante quanto à conduta do 
prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco lamentável, ante a 
impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por Ministro desta 
Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado do reclamante, em data anterior à 
sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido. (STF, RCL 6650 MC-AGR, 
REL. MIN. ELLEN GRACIE. DJE 21/11/2008) 
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 A inexistência de proibição de contratação de parentes para cargos políticos foi 

reconhecida pelo Supremo em dois importantes precedentes. Um envolvendo o governador do 

Paraná, Roberto Requião (RCL 6650), e outro relativo ao município de Água Nova, no Rio 

Grande do Norte (RE 579951), um dos casos que deu origem à edição da Súmula Vinculante 

n° 13 – súmula do nepotismo. 

 Com o entendimento de que a nomeação de parentes para os cargos de natureza 

política não viola o texto da Súmula Vinculante n° 13, o STF abriu uma brecha para que a 

autoridade nomeante nomeie a sua parentela para ocupar os referidos cargos, que não são 

poucos.  

Como mencionado acima, na introdução deste trabalho, que a título de exemplo se 

utilizou do chefe do Poder Executivo Municipal, que a partir de então passou a ter como ato 

de livre nomeação vários cargos de natureza política, dentre eles: Secretaria de Governo, 

Secretaria de Administração, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esporte e Lazer, 

Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Transporte, Secretaria de Cultura, 

Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Turismo e por aí vai.  

 A partir do entendimento adotado pelo STF, no RE (579951) de relatoria do Ministro 

Ricardo Lewandowski, surgiu aí um grande abacaxi para o Poder Judiciário descascar, pois, 

veio ao encontro dos anseios dos administradores públicos.  

 Como exemplo, cita-se o caso do prefeito de Porto Real (RJ), em que aconteceu 

exatamente o preocupação aludida neste trabalho, decorrente da decisão do STF sobre a 

inaplicabilidade da Súmula Vinculante n° 13 aos cargos de natureza política.  

 O prefeito nomeou quatro de seus parentes, sendo dois filhos do prefeito, um sobrinho 

e um genro, para ocupar cargos em secretarias municipais. Destarte, diante do caso concreto e 

tendo em vista a jurisprudência do STF, o Ministro Gilmar Mendes disse que apesar da 

grande quantidade de familiares nomeados, não se verificava naquele momento 

irregularidade, uma vez que, tal conduta não viola o texto sumular em questão. Vejamos. 

 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu pedido 
de medida liminar na Reclamação (Rcl 14316), ajuizada por uma advogada do Rio 
de Janeiro que denunciou a nomeação de quatro parentes do prefeito de Porto Real 
(RJ), Jorge Serfiotis, para ocupar cargos em secretarias municipais. Para o ministro, 
apesar de a grande quantidade de familiares nomeados consistir em peculiaridade 
que deve ser examinada por esta Corte, não se verifica, nesse primeiro momento, o 
alegado fumus boni iuris (fumaça do bom direito). Entre os ocupantes dos cargos, 
cuja nomeação é questionada na Reclamação, estariam dois filhos do prefeito, além 
do sobrinho e do genro. Na ação, a reclamante pedia liminar para determinar o 
imediato afastamento deles e alegava que os atos de nomeação estariam em 
desacordo com a Súmula Vinculante 13 do STF, que veda a prática de nepotismo 
nas três esferas da Administração Pública ao proibir a contratação de parentes até o 
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terceiro grau para funções públicas. Em sua decisão monocrática, o ministro 
destacou que a jurisprudência deste Supremo “é no sentido de que a nomeação de 
parentes para o exercício de cargos de natureza política não viola o enunciado da 
Súmula Vinculante 13”. 
O ministro-relator destacou entendimento firmado quanto ao tema, também 
discutido no julgamento do Recurso Extraordinário (RE 579951), de relatoria do 
ministro Ricardo Lewandowski, no sentido da distinção entre cargo estritamente 
administrativo e cargo político. (STF, RCL 14316, REL. MIN. GILMAR MENDES 
DJE 15/10/2012). (grifo nosso) 

 

 Conforme se vê da decisão liminar acima citada, o STF, após a fixação de sua 

jurisprudência sobre a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n°13 aos cargos de natureza 

política, passou a se deparar em situações como essa, e, que, com certeza, causa insatisfação e 

inconformismo aos administrados ao ver que a Suprema Corte permitiu que filhos, sobrinhos, 

genros etc., possam ser nomeados livremente pelo agente público nomeante.  

 O que torna ainda mais complexa a situação é o fato de que a nomeação de parentes, 

por si só, não incide na prática do nepotismo, sendo necessária a análise do caso concreto.  

Assim, sem um critério objetivo, toda suspeita terá de ser analisada por meio de um 

conjunto probatório, inclusive possibilitando que por meio de recurso os casos cheguem até o 

STF, fazendo com que muitas das vezes, quando o STF for analisar o caso,  possa ter ocorrido 

a perda do objeto, com o fim do mandato do agente nomeante, ocorrendo extinção do 

processo como foi no caso em análise. Vejamos. 

 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por 
Vanessa do Amaral Serpa em face de Jorge Serfiotis, Alexandre Augustus Serfiotis, 
Adriano Serfiotis, Augusto Serfiotis, Antonio Sebastião da Silva e do Município de 
Porto Real. Informa a reclamante que o Sr. Jorge Serfiotis, Prefeito do Município 
reclamado, teria nomeado para cargos de secretários municipais dois filhos 
(Alexandre Augustus Serfiotis e Adriano Serfiotis), um sobrinho (Augusto Serfiotis) 
e um genro (Antônio Sebastião da Silva), todos reclamados. Sustenta que tais 
nomeações violariam a Súmula Vinculante 13, configurando a prática de nepotismo. 
Pugna pela concessão de medida liminar para afastar de seus cargos os parentes do 
Sr. Jorge Serfiotis e, ao final, pela decretação de invalidade dos respectivos atos de 
nomeação, bem como a devolução ao erário de todos os valores indevidamente 
recebidos pelos nomeados. Prestadas as informações, a liminar foi indeferida, ante a 
ausência do necessário fumus boni iuris. A Procuradoria-Geral da República 
ofereceu parecer no qual aponta a necessidade de esclarecimentos sobre a atual 
situação dos agentes nomeados para exame de possível perda de objeto do feito. 
Decido. Por meio da Petição 28.335/2013, os reclamados informaram que, no pleito 
de 2012, a Sra. Maria Aparecida da Rocha Silva foi eleita para o cargo de prefeito 
do Município de Porto Real/RJ. Juntaram aos autos cópia de página do sítio 
eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral que confirma o resultado da eleição. 
Assim, não subsiste o objeto do feito. Registre-se, ainda, que não compete ao 
Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, determinar a devolução de 
valores eventualmente recebidos pelos reclamados. Ante o exposto, julgo 
prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do 
art. 21, IX, do RI/STF. (STF, RCL 14316, REL. MIN. GILMAR MENDES DJE 
20/06/2013)  
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 A vedação constante da Súmula Vinculante n° 13, continha uma regra objetiva, ou 

seja, a proibição da nomeação de parente até o terceiro grau com autoridade nomeante ou de 

servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento.   

 Com o novo entendimento formulado pelo STF, a regra, agora, passou a ser a livre 

nomeação, sendo necessária a análise do caso concreto para se verificar se os parentes 

nomeados têm ou não a qualificação para o exercício do cargo.  

 Destarte, diante de uma denúncia de nepotismo, é possível que venha ocorrer o que 

ocorrera na decisão colacionada acima, ou seja, o prefeito foi denunciado pela prática do 

nepotismo por ter nomeado dois filhos seus, um sobrinho e um genro. Todavia, diante os 

diversos recursos existentes, somada à lentidão do Poder Judiciário, quando o caso chegou 

para a análise do STF, o tempo já havia se passado, tendo sido eleito outro prefeito, e 

consequentemente, ocorreu a perda superveniente do objeto, sendo a presente reclamação 

julgada prejudicada.  

 

3.2 Argumentos que levaram à inaplicabilidade da Súmula Vinculante 13 aos Agentes 

Políticos, pelo STF.  

 

Para o Ministro Carlos de Britto há diferença entre os cargos de natureza 

administrativa e os cargos de natureza política. E, portanto, os cargos de agentes políticos 

estariam fora do alcance do artigo 37 da Constituição Federal. Vejamos:  

 

“Quando proferi o voto na ADC n° 12, entendendo – e a Corte concordou – que os 
princípios do artigo 37 eram extensíveis a toda a Administração Pública, tive em 
conta a própria expressão “Administração Pública”, porque esses princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, etc vêm num contexto não de governo, não 
de poder político, mas de Administração Pública, ou seja, para exercício da 
atividade administrativa. A Administração Pública, aqui, parece-me, é segmento do 
governo. O governo é mais do que a Administração Pública, porque incorpora 
ingrediente político. Então, quando o artigo 37 refere-se a cargo em comissão e 
função de confiança, está tratando de cargos e funções singelamente administrativos, 
não de cargos políticos. Portanto, os cargos políticos estaria fora do alcance da 
decisão que tomamos na ADC n° 12, porque o próprio Capítulo VII é Da 
Administração Pública enquanto segmento do Poder Executivo. E sabemos que os 
cargos políticos, como, por exemplo, os de Secretário Municipal, são de agente de 
Poder, fazem parte do Poder Executivo. O cargo não é em comissão, no sentido do 
artigo 37, com seus lapidares princípios. Então, essa distinção me parece importante 
para, no caso, excluir do âmbito da nossa decisão anterior os Secretários Municipais, 
que correspondem a Secretários de Estado, no âmbito dos Estados, e Ministros de 
Estados, no âmbito federal.” (STF. RE 579951, RELATOR MINISTRO RICARDO 
LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 20/08/2008). (grifo 
nosso) 
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A Ministra Carmen Lúcia, em seu voto, assim como os demais ministros, entendeu 

que, o “caput” do artigo 37 da CF é auto-aplicável e independe de lei infraconstitucional, 

valendo para todos inclusive para o particular. A ministra destacou a importância de não se 

generalizar, a ponto de dizer que todas as nomeações para cargos políticos não configurariam 

nepotismo e, para tanto fez a seguinte alerta em seu voto:  

 

(...), então não estou me comprometendo, de modo algum, em dizer qualquer cargo 
de estrutura de Poder, porque se pode criar um exatamente para determinado partido 
dar apoio a um prefeito e votar uma lei, e, nesse, caso, coloca-se alguém, o irmão de 
um deles para Secretário. Nessa situação, realmente penso que haveria 
inconstitucionalidade. 
Como neste caso não há esse dado concreto – há o dado apenas de que é um 
vereador e que o irmão dele foi nomeado para o cargo de Secretário de Saúde -, 
como sei que, em alguns municípios brasileiros, nos municípios de Minas Gerais, 
por exemplo, nos quais há um ou dois médicos na cidade, e talvez seja este o único 
que pode exercer esse cargo, eu não quero avançar aqui por essa falta de dados. 
(...). Mas tenho certeza de que é por essa via que se pode abrir uma cunha 
extremamente perigosa. (RE 579951, RELATOR MINISTRO RICARDO 
LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 20/08/2008). (grifo 
nosso) 

 

 O Ministro Carlos de Brito destaca que a proibição decorrente dos princípios 

constitucionais constantes do art. 37, da Constituição Federal, aplica-se aos cargos de natureza 

administrativa e não política. “(...). Os cargos de Secretário de Estado, Secretário Municipal 

têm por êmulo ou paradigma federal os cargos de Ministro de Estado cuja natureza é política, 

e não singelamente administrativa.” Prosseguindo, em seu voto, afirma que o caráter 

eminentemente político dos agentes políticos decorre do próprio texto constitucional. 

Vejamos:  

 

(...) A própria Constituição, sentando praça desse caráter constitucional, 
eminentemente político, dos Ministros de Estado – e isso vale no plano dos Estados-
membros e no plano dos municípios -, além de dizer os requisitos deles – “os 
Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e 
no exercício dos direitos políticos" -, diz o que basicamente lhes compete. Então, o 
assento, o locus jurídico dos auxiliares de governo é diretamente constitucional. A 
Constituição Federal a atestar o caráter político do cargo e do agente. (RE 579951, 
RELATOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, 
JULGADO EM 20/08/2008) 
 

 Pelo que se observa da decisão acima, perece-nos que o STF interpretou a literalidade 

do texto constitucional em favor do agente nomeante, esquecendo-se de ver todo o arcabouço 

que gira em torno do tema. Pois, até então o que se buscou foi o combate à prática do 

favoritismo, o respeito aos princípios constitucionais, e o interesse da coletividade, bem como 

a moralidade da coisa pública.  
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 Ora, o agente público já contava com a discricionariedade na nomeação dos cargos de 

natureza política. Discricionariedade esta devidamente limitada pela redação da Súmula 

Vinculante n° 13. Destarte, a discricionariedade absoluta, a bel prazer do agente nomeante, 

além de todos os conflitos citados acima, causa insatisfação da sociedade, fazendo com os 

entes públicos percam a confiança de seus administrados.  

 

3.3 Da Nomeação de Parentes. 

  

 Como mencionado, os agentes políticos, percebendo que a Súmula Vinculante n° 13, 

STF, não previa todas as hipóteses de nepotismo, mas se referia a apenas cargos de natureza 

singelamente administrativa, começaram a nomear a parentela para ocupar os cargos de 

natureza política.  

 A prática se alastrou no âmbito da administração pública e o caso chegou até o STF, 

por meio do Recurso Extraordinário 579951, relatoria do Ministro Lewandowski, Tribunal 

Pleno, julgado em 20/08/2008.   

 Nesse julgamento, o Plenário do STF entendeu que a vedação sumular não se aplica 

aos cargos ad nutum, por serem de natureza política, fazendo parte do governo e não da 

administração pública em si. Ocorre que, com esse entendimento as autoridades políticas com 

poderes de nomeação começaram a fazer da administração pública cabine de emprego. Daí 

porque, acreditamos que o STF ao dizer, no presente RE, que a vedação sumular não se aplica 

aos cargos de natureza política, não se atentou ao rol de possibilidades de nomeações que 

agente público passou a ter sob sua discricionariedade. Resultado disso, veiculação de várias 

matérias em noticiários, relatando nomeações de parentes da autoridade nomeantes aos cargos 

políticos, como exemplo consta do presente trabalho, o Município de Porto Real/RJ. 

 A discricionariedade concedida pela suprema corte pode, com o passar o tempo, trazer 

sérios problemas para a administração pública em geral, pois tal liberdade pode ser 

generalizada pelos agentes políticos, com poder de nomeação, ocorrendo assim, graves 

prejuízos a sociedade, fazendo com que, em um futuro não muito distante, o STF tenha que 

rediscutir novamente a sua decisão.  

 

3.4 A Nomeação de Parente, no Entendimento da Suprema Corte.  

 
 Como já explanado, a nomeação de parentes para os cargos singelamente 

administrativos configura nepotismo, conforme preceitua a Súmula Vinculante n° 13 do STF, 
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pois seu preenchimento deve ocorrer através de concurso público. De outra banda, por si só, a 

nomeação de parentes para os cargos de natureza política não configura nepotismo, salvo se o 

beneficiário não desempenhar as funções com eficiência, presteza, ou ainda, não tiver 

habilitação na área ou afim, para a qual fora nomeado.  

 Parece-nos um tanto contraditório o entendimento ditado pelo STF, exposto no 

parágrafo anterior. Vejamos. Se o agente público nomeia parente seu para ocupar cargo de 

natureza administrativa, viola o texto da Súmula Vinculante n° 13, assim como os princípios 

constitucionais. Os cargos de natureza administrativa são cargos de baixo escalão, e são 

cargos de menor remuneração, se comparado aos cargos de natureza política.  

 Assim, o que nos salta os olhos é o fato de que o agente nomeante não pode o menos, 

mas pode o mais, ou seja, ele não pode nomear parente para ocupar cargos de natureza 

simples (baixo escalão), mas pode nomear parente seu para ocupar cargo de alto escalão, o 

que gera uma maior oneração aos cofres públicos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Por todo o exposto no presente trabalho sabemos que não é fácil conseguir resultados 

positivos, em regra todo resultado positivo precede de muito esforço, somados há anos de 

perseverança, dedicação, garra etc. 

 De outra banda, é sabido que as conquistas de anos podem ser desconstituídas em 

momento, podendo marcar uma história por longos períodos. Ainda assim, o ser humano é 

forte, é racional e sabe que é possível com o tempo rever determinada situação.  

 Nesse diapasão, por toda a nossa história política brasileira, é possível verificar que 

por mais que o legislador crie normas que venham a nortear a conduta dos agentes políticos 

no trato da coisa pública, e ao mesmo tempo tentador inibir, barrar as condutas ilegais, 

visando sempre o bem estar da sociedade como um todo, as irregularidades, os abusos, a 

pessoalidade, a ilegalidade, sempre vão existir.  

Partindo desse ponto de vista, o legislador, bem como àqueles que são responsáveis 

por aplicar as normas jurídicas ao caso concreto, muitas das vezes dando interpretações ao 

texto de lei, não pode alargar a discricionariedade já dado aos administradores públicos, 

quando a norma não o deu de maneira expressa, sob pena de violar um dos princípios 

basilares da administração pública, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre 

o privado.  

É sabido que as ações existentes no âmbito do poder judiciário em face de agentes 

políticos não são poucas, pois o sistema político, em si, muitas das vezes é propício a fazer 

com que o agente público agir de forma irregular.  

Em primeiro lugar, porque muitos acreditam que no Brasil, em se tratando de sistema 

político, o crime compensa. Em segundo lugar, porque a disputa eleitoral brasileira envolve 

muito dinheiro e trata-se de uma disputa muito acirrada, e que na maioria das vezes quem tem 

melhor condição financeira, para mais investir em propagandas, cabras eleitorais, etc., sagra-

se vencedor do pleito eleitoral.  

Tendo em vista todas as práticas ilícitas cometidas pelos partidos políticos visando 

única e exclusivamente interesse partidário, consequentemente, daí decorre os conchavos 

políticos, muitas das vezes de maneira deliberada, abusiva, escancarada, pervertendo até 

mesmo aqueles que em um primeiro momento tinham interesses puros e sadios em prol da 

nação brasileira.  
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 Nesse sentido, acreditamos que o STF ao decidir pela não incidência da Súmula 

Vinculante n° 13 aos cargos de natureza política, não se atentou para o sistema político 

brasileiro como um todo, como dito acima.  

 A nosso ver, o STF não respeitou os princípios constitucionais ao decidir pela 

inaplicabilidade da súmula aos cargos de natureza política. 

 Chama-nos a atenção, o fato de que o STF tem conhecimento pleno de como é a 

política brasileira, e como os abusos têm andado lado a lado com os agentes políticos, ainda 

assim, entregou-lhes a faca e o queijo, como se os tais soubessem fazer o uso moderado desta 

discricionariedade ampliada, pelo STF.  

 Acreditamos que em um futuro não muito distante, tal posicionamento terá de ser 

revisto, pois com base em alguns poucos exemplos citados no presente trabalho é possível 

verificar que o agente público passou a ter diversos cargos de livre nomeação a sua total 

discricionariedade, sendo apenas lhe exigido que ao nomear um parente seu, este deva ter 

formação ou conhecimento afim para exercer o cargo, exigência essa que a nosso ver seria 

óbvio, pois só o que faltava o agente público poder nomear um parente que não tenha um 

mínimo de conhecimento para assumir determinado cargo.  

Ora, o agente político com poder de nomeação já tinha a liberdade de nomear pessoa 

de sua confiança para os cargos de natureza política, sendo lhe vedada apenas a nomeação de 

parentes seu ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia 

ou assessoramento, o que servia, de certa forma, para preservar a moralidade pública, 

impedindo a nomeação a interesse exclusivo e pessoal do agente público, como se a 

administração pública, coisa privada fosse.  

Por fim, discordamos da decisão prolatada pelo STF, acreditando que isso em nada 

venha a contribuir com administração pública, pelo contrário, gera abusos, inconformismo por 

parte dos administrados, que em regra já não viam com bons olhos os altos subsídios pagos 

aos agentes políticos, agora podem ampliar ainda mais seu capital, ainda que de maneira 

indireta, por meio da nomeação de filhos, cônjuge, para ocupar os altos cargos do governo, ou 

seja, os cargos de natureza política, também conhecidos como agentes políticos.  
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