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RESUMO 

O debate atual a respeito da possibilidade de agente público nomear pessoa com vínculo de 
parentesco para ocupação de cargo transformou o nepotismo em objeto de análise do presente 
trabalho de conclusão de curso. Os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, 
previstos no artigo 37 da Constituição Federal, representam limitações que vão de encontro à 
realização do nepotismo. Apresar de ter vedação estipulada na própria Constituição o 
nepotismo é tema polêmico por não estar pacificado o alcance de sua proibição. Para abordar 
o assunto utiliza-se a metodologia de pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial que 
busca, inicialmente, apresentar o conceito de nepotismo e sua origem histórica. Será realizada 
a apreciação da posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal para entender a extensão da 
vedação a prática. Posteriormente será apreciada a Súmula Vinculante número 13 editada pelo 
Supremo Tribunal Federal a fim de examinar os precedentes, os fundamentos que levaram a 
sua elaboração e a extensão de sua aplicação. Serão analisados alguns julgados posteriores à 
edição do enunciado para entender como o Supremo aplica súmula e qual sua posição em 
relação ao nepotismo envolvendo os cargos políticos. Questiona-se a possibilidade da Corte 
interpretar o enunciado da súmula para restringir seus efeitos. Verifica-se o pensamento da 
doutrina quanto a possibilidade de a nomeação de parentes de até terceiro grau para ocuparem 
cargos políticos ofender a Constituição. A uniformização das decisões do Supremo também 
será objeto de análise, para verificarmos se é adequado a utilização de posição minoritária em 
decisões monocráticas de aplicação da súmula vinculante. 

Palavras-chave: Nepotismo. Súmula Vinculante nº 13. Administração pública. Cargos 

politicos. 

 

  



ABSTRACT 

The current debate regarding the possibility of a public agent to appoint a person with a 
relationship from kinship to a position of occupation has transformed nepotism into the object 
of analysis of the present work of completion. The principles of morality, impersonality and 
efficiency, provided for in Article 37 of the Federal Constitution, represent limitations that go 
against the achievement of nepotism. To have a fence stipulated in the Constitution itself, 
nepotism is a controversial issue because the scope of its prohibition has not been pacified. To 
approach the subject is used the methodology of bibliographical, documentary and 
jurisprudential research that seeks, initially, to present the concept of nepotism and its 
historical origin. An assessment will be made of the position adopted by the Federal Supreme 
Court to understand the extent of the prohibition to practice. Subsequently will be appreciated 
the Binding Precedent number 13 edited by the Federal Supreme Court in order to examine 
the precedents, the grounds that led to its elaboration and the extension of its application. 
Some judges will be analyzed after the edition of the statement to understand how the 
Supreme applies summary and what his position in relation to nepotism involving political 
positions. It is questioned the possibility of the Court interpreting the statement of the 
summary to restrict its effects. The thought of the doctrine is verified as the possibility of the 
appointment of relatives of up to third degree to occupy political positions to offend the 
Constitution. The uniformity of the decisions of the Supreme Court will also be analyzed in 
order to verify if the use of a minority position in monocratic decisions of application of the 
binding precedent is appropriate. 

KEYWORDS: Nepotism. Precedent 13. Public Administration. Occupation of a political 

position. 
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INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objeto examinar o instituto do 

nepotismo, destacar sua aplicabilidade, a abrangência de sua vedação pelo ordenamento 

jurídico brasileiro e analisar a controvérsia existente a respeito da Súmula Vinculante nº 13 

editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

Será apresentada a origem etimológica e histórica do nepotismo em diversas 

civilizações e sociedades em diferentes datas históricas. Também será apresentado o conceito 

do instituto, que se resume no favorecimento recebido por parentes em nomeações para 

cargos na administração pública. 

A Constituição Federal de 1988 determinou no caput de seu artigo 37 os princípios 

da moralidade, impessoalidade e eficiência, devendo obrigatoriamente ser observados pela 

administração pública. Apesar da Carta não vedar expressamente a prática do nepotismo 

entende-se que os citados princípios são fundamentos para sua proibição.  

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do mandado de segurança 23.780-

5/MA, destacou a proibição de cônjuges e parentes de servidores públicos ocuparem cargos 

em comissão com fundamento nos princípios norteadores da administração pública. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a resolução número 07 em 2005 

banindo o nepotismo no Poder Judiciário brasileiro. Foram levantadas questões a respeito da 

possibilidade do CNJ estar usurpando a função do Poder Legislativo. Para sanar as 

controvérsias a Associação dos Magistrados Brasileiros ajuizou a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC) nº 12. 

No julgamento da citada ADC ficou esclarecido que os princípios constitucionais são 

auto-aplicáveis e devem ser observados independentemente de lei formalizando sua aplicação. 

Entendeu-se que os princípios do artigo 37 da Constituição Federal estabelecem a vedação ao 

nepotismo. Dessa forma foi declarada a constitucionalidade da resolução do CNJ vedando o 

nepotismo no Poder Judiciário. 

Também será analisado o Recurso Extraordinário nº 579.951, julgado pelo Supremo. 

O recurso tratou sobre a prática do nepotismo no Poder Executivo, anulando a nomeação de 

parente de agente político. O Recurso firmou a tese de que não fere o artigo 37 da 

Constituição a nomeação de parentes para cargos políticos. Ficou entendido ainda em seu 

julgamento que deve ser realizada análise caso a caso para verificar se há fraude à Lei. 

Com base nesses precedentes o Supremo aprovou a Súmula Vinculante nº 13 

vedando o nepotismo em todos os três Poderes da República para parentes de até terceiro 
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grau. Apesar da edição da Súmula Vinculante nada dispor a cerca do assunto, o STF decidiu 

pela sua não aplicação em nomeações para cargos de natureza política. Nessa hipótese o 

Supremo entende que deve ser realizada análise do caso para verificar existência de fraude à 

Lei. 

Destaca-se a decisão do Ministro Marco Aurélio em decisão monocrática na 

Reclamação 26.303 que decidiu de forma diversa do entendimento do Tribunal ao afirmar que 

houve violação à súmula vinculante a nomeação de filho de Prefeito para cargo 

eminentemente político. 

A Súmula Vinculante sofre críticas, dentre elas citamos a falta de reiteradas decisões 

antes de sua elaboração, a rasa fundamentação a respeito da não vedação da prática também 

para agentes de cargos políticos e a preocupação de o STF ter se utilizado da função 

legislativa para sanar uma omissão.  

No presente trabalho busca-se entender a opinião de autores sobre a nomeação de 

parentes nos casos de cargos políticos, se entendem que ofende os princípios constitucionais 

ou se há exceção para esses casos pelas particularidades do exercício da função que exerce o 

agente político. 

Questiona-se se o Supremo pode interpretar a súmula para excluir da incidência a 

nomeação de parentes em cargos políticos. 

Por fim, é feita análise da decisão do Ministro Marco Aurélio para verificar-se é 

possível em decisão monocrática o relator decidir de forma diferente do entendimento fixado 

pelo Tribunal. 

Diante ao exposto será analisado, utilizando-se a metodologia de pesquisa 

bibliográfica, documental e jurisprudencial, se a amplitude a vedação ao nepotismo dada pelo 

STF é adequada e se o Supremo atua conforme o ordenamento jurídico ao aplicar o enunciado 

elaborado. 
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CAPÍTULO 01 - NEPOTISMO 

1.1.  ORIGEM ETIMOLÓGICA E HISTÓRICA 

Para conceituar o nepotismo de forma apropriada faz-se necessário estudar a origem 

da palavra. Entre os autores ainda existe divergência quanto a origem etimológica e histórica 

do termo. 

De acordo com Acquaviva, a expressão encontra procedência na derivação de nepos, 

espécie de escorpião cujas crias devoram o dorso do escorpião materno. O autor entende que 

nepos seria aquele que dilapida bens de seus parentes e o nepotismo uma forma dos 

governantes dilapidarem o erário. 1  

A origem majoritariamente citada é aquela que compreende ser a palavra nepotismo 

a derivação do radical latino nepos (sobrinho) agregado ao sufixo grego ismo (pratica de). 

Rodrigues contextualiza a utilização do termo com a Itália dos séculos XV e XVI, época em 

que os Papas favoreciam seus sobrinhos e parentes com títulos. 2 

Musetti entende que a origem italiana leva a conceituar o nepotismo como qualquer 

ato papal que favoreça parentes. O autor indica que, erroneamente, o conceito do nepotismo 

foi estendido para atos que favoreçam parentes, independente de suas aptidões. Para ele a 

origem etimológica da palavra nepotismo não faz nenhuma referência à capacidade daqueles 

que foram favorecidos. 3 

 Mussetti sugere, ainda, que a origem da palavra, diferente do que a maioria dos 

autores expõe, não é italiana, pois a pratica de favorecer parentes já ocorria no Japão no ano 

669 com a família Fujiwara. Governante no Japão, a família utilizava-se de sua influência 

para manter seus familiares em postos chave da administração com o intuito de permanecer 

no poder. In verbis: 

Em verdade, ao contrário daquilo que classicamente se induziu, a prática de 
favorecer parentes, por parte dos governantes, detentores do poder, fora 
registrada no Japão, no período Heian, por volta do ano 669. A despeito da 
pobreza do povo japonês, no começo do séc. IX, o Japão atingiu o apogeu de 
uma civilização requintada, capaz de contestar o dogma da superioridade 
intelectual chinesa e de desenvolver a cultura nacional. Foi o governo da 
família Fujiwara, através da prática atribuída aos Papas, séculos depois, que 

                                                           
1ACQUAVIVA, Marcus Claudio. Dicionário jurídico brasileiro. 6ª ed. São Paulo: Rideel, 2012, p. 854. 
2RODRIGUES, João Gaspar. Nepotismo no serviço público brasileiro e a SV 13. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, p. 203-229, maio/ago. 2012, p. 206. 
3MUSETTI, Rodrigo Andreotti. O Nepotismo Legal e Moral nos Cargos em Comissão da Administração 
Pública. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 19 de mar. de 2001. Disponível em: 
http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/786/o_nepotismo_legal_e_moral_nos_cargos_em_comissao_da_administr
acao_publica. Acesso em: 23 de abr de 2017. 
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permitiu esta mudança primordial para o povo japonês. A família Fujiwara 
foi dividida em quatro ramos, chefiados por quatro irmãos, que passaram a 
exercer uma considerável influência no governo:  
"Em breve todo o poder passou das mãos dos soberanos às dos Fujiwara, 
graças a um sistema que consistia em casar uma das filhas do chefe do clã 
com o imperador e colocar os parentes próximos em postos-chave da 
administração. Quando o herdeiro chegava à idade de ocupar o trono, o 
imperador renunciava e Fujiwara era designado regente em nome de seu 
neto, ainda menor”.  
Em 1960, houve semelhante prática, ainda no Japão: "Uma vez no poder, 
Kiyomori adotou a mesma tática dos Fujiwara: nomeou seus parentes para as 
funções de maior importância, concedeu-lhes títulos de nobreza e reservou 
para si a posição de maior destaque na corte. Casou suas filhas na família 
imperial e instalou um de seus netos, com idade de dois anos, no trono 
japonês”.4 

Conclui-se que o conceito histórico e etimológico do nepotismo nos remete a idéia de 

nomear parentes, utilizando poder e influência, para que exerçam funções relevantes. 

1.2. ESCLARECIMENTO HISTÓRICO 

Alguns doutrinadores, como Rocha, entendem que o nepotismo no Brasil teve início 

com a chegada dos portugueses. Citam a carta ao Rei de Portugal sobre o “achamento” do 

Brasil escrita por Pero Vaz de Caminha como o primeiro ato de nepotismo aqui praticado. 5 

As críticas ao português são direcionadas principalmente a seguinte parte da carta de 

sua carta:  

E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outra 
qualquer coisa que de Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim 
muito bem servida, a Ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir 
da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro que d’Ela receberei em 
muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste Porto Seguro, da vossa 
Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500.6 

Com a devida vênia, àqueles que entendem ter sido essa passagem um pedido de 

emprego feito por Caminha em favor de seu genro, os fatos devem ser esclarecidos.  

O genro de Caminha, casado com sua filha Isabel, havia sido condenado à pena de 

banimento para a África por razão de assalto a mão armada. Portanto, acredita-se que 

                                                           
4 MUSETTI, Rodrigo Andreotti. O Nepotismo Legal e Moral nos Cargos em Comissão da Administração 
Pública. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 19 de mar. de 2001. Disponível em: 
http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/786/o_nepotismo_legal_e_moral_nos_cargos_em_comissao_da_administr
acao_publica. Acesso em: 23 de abr de 2017. 
5ROCHA. Carmem Lucia Antunes. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo horizonte: 
Del Rey, 1994, p. 160. 
6 CAMINHA, Pero Vaz. [Carta] 01 mai. 1500, Porto Seguro [para] REI D. MANUEL I. Portugal. 27 folhas. 
Carta sobre o “achamento” do Brasil, p. 27. 
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Caminha não estava solicitando emprego, mas sim que Dom Manuel libertasse seu genro do 

cárcere, pois a lei portuguesa previa poderes ao monarca para conceder indultos aos apenados. 

Portanto, conclui-se que este não foi o primeiro caso de nepotismo ocorrido no 

Brasil, já que se tratou de um pedido de liberdade e não de emprego. 

1.3. CONCEITO 

O conceito originário de nepotismo, como informa Musseti, tem duas características. 

A primeira é a presença de uma figura que represente o poder, esta deve ser quem concede a 

nomeação. A segunda se refere à pessoa favorecida, ela deve possuir parentesco com o chefe 

do poder. O autor entende que se ausente algum desses requisitos não há nepotismo. 7 

Rodrigues classifica o nepotismo em direto e indireto. Ele avalia ser o nepotismo 

direto aquele em que “a autoridade competente nomeia cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau”. 8 

Já o nepotismo indireto, ou cruzado, ocorre quando duas autoridades nomeiam 

parentes uma da outra como forma de favorecimento recíproco. 

A título de curiosidade cabe ressaltar as considerações que Ferreira nos trás a 

respeito do conceito popular de nepotismo. Ao estudar sobre a opinião pública no que toca à 

vedação do nepotismo ela estabelece que o nepotismo é o chamado cabide de emprego. In 

verbis: 

Assim, aportuguesado, no Brasil, com o acréscimo do sufixo ismo, tornou-se 
nepotismo que, no jargão popular, é configurado como ‘cabide de emprego’ 
e, em linhas gerais, no entendimento vulgar, ocorre quando um parente de 
servidor público, por influência deste, é, sem aprovação em concurso 
público, nomeado ou empregado em órgão ou entidade pública em que o 
servidor-parente, tem vínculo [...] 
Prática, diga-se de passagem, conhecida e rechaçada, em todo o mundo e que 
está fortemente atrelada ao favoritismo e ‘justificada’, quase sempre ou 
sempre, à necessidade de ‘confiança e lealdade’.9 

Ante a prática do nepotismo faz-se necessário observar os princípios da isonomia, 

impessoalidade, moralidade e eficiência, pois são princípios da Administração Pública 

                                                           
7 MUSETTI, Rodrigo Andreotti. O Nepotismo Legal e Moral nos Cargos em Comissão da Administração 
Pública. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 19 de mar. de 2001. Disponível em: 
http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/786/o_nepotismo_legal_e_moral_nos_cargos_em_comissao_da_administr
acao_publica. Acesso em: 23 de abr de 2017. 
8 RODRIGUES, João Gaspar. Nepotismo no serviço público brasileiro e a SV 13. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 260, p. 203-229, maio/ago. 2012, p. 210. 
9 FERREIRA, Natália Ciscotto. O advento do decreto presidencial nº 7.203/10, que veda o nepotismo na 
administração pública federal, em conseqüência da evolução do combate normativo à sua prática, por 
influência da sociedade civil. Publicações da escola da AGU. nº 23. Brasília. 2012. p. 114. Disponível em: 
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/254270. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal e diretamente lesados pela prática do 

nepotismo. 

A Carta Magna deu tratamento relevante ao tema ao posicioná-lo em local 

estratégico dentro de seu texto. Conforme aponta Britto, a matéria referente à Administração 

Publica e seus princípios é tratada pelo artigo 37, localizado no interior do título II, onde 

incide o assunto referente a organização do Estado como um todo, abrangendo os três 

Poderes. In verbis: 

É isso mesmo. Embora a cabeça do artigo 37 da Constituição deixe 
literalmente posto que a “administração Pública” (já agora com as iniciais 
minúsculas) é algo próprio de cada um dos Poderes orgânicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o fato é que a matéria está 
versada no interior do segmento normativo respeitante à organização do 
Estado Federal como um todo. Não no título alusivo à organização daqueles 
Poderes estatais (título de nº IV). 
As coisas se explicam. Se a administração pública é algo comum aos três 
Poderes do Estado, e não uma particularidade desse ou daquele Poder, então 
que a matéria faça parte (como efetivamente fez) da realidade que abarca 
todos eles sem exceção: a  realidade do Estado. Que já é uma realidade-
continente, enquanto cada qual dos Poderes não passa de uma realidade-
conteúdo. 10 

Silva aponta que a Constituição de 1988 fixou princípios para a Administração 

Pública com o objetivo de coibir a utilização dos recursos públicos para o favorecimento de 

particulares. A Carta buscou proibir a corrupção, o patriotismo e o nepotismo. Nas palavras 

do autor: 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) introduziu inovações na 
administração pública, que fixou os princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estes princípios 
objetivaram introduzir um marco mínimo de referências republicanas e 
afastar práticas há muito arraigadas na máquina pública brasileira, como o 
uso de recursos públicos para beneficiar interesses particulares, ou a troca de 
favores por apoio político.  
As práticas introduzidas na CF/88 visam combater a corrupção, o 
patrimonialismo e o nepotismo na lógica político-institucional da 
administração pública. O principal objetivo da introdução destes princípios 
na CF/88 foi melhorar a qualidade da administração e a confiança que os 
cidadãos têm nas instituições públicas.11 

                                                           
10 BRITTO, Carlos Ayres. Comentário ao artigo 37 In: CANOTILHO, J J Gomes; MENDES, Gilmar; SARLET, Ingo; 
STRECK, Lenio. (Coordenadores). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 819. 
11 SILVA, Celso Fraga. Alternativas para uma nova governança pública em ambiente democrático. Publicações 
da escola da AGU. nº 23. Brasília. 2012. p. 203. Disponível em: 
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/254270. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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Passamos então a analisar os princípios constitucionais da Administração Pública 

relacionados ao nepotismo.  

O princípio da impessoalidade visa o interesse coletivo. O agente público deve 

praticar seus atos tendo como finalidade o bem comum. O administrador não pode usar a 

Administração Pública como ferramenta para favorecer seus próprios interesses ou os de seus 

parentes.  

Carvalho Filho estabelece que para existir a impessoalidade é necessária a presença 

dos princípios da isonomia e finalidade, pois a Administração deve tratar os administrados de 

forma idêntica e voltar-se para o interesse público, impossibilitando o favorecimento de 

indivíduos específicos. Nesses termos: 

Impessoal é o que não pertence a uma pessoa em especial, ou seja, aquilo 
que não pode ser voltado especialmente a determinadas pessoas.  
O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve 
dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. 
Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, 
para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se 
exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, 
em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de 
outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade.12 

O princípio da moralidade difere-se da moral comum. Madeira13 estabelece que o 

princípio refere-se à moral jurídica, ligada à legalidade e à finalidade da Administração 

Pública que é o interesse comum. A moralidade está ligada ao agir com honestidade, boa fé e 

probidade.   

A eficiência, segundo Madeira tem sua face interna e externa. A interna se relaciona 

com o dever que os servidores têm de prestar os serviços da melhor maneira possível. O autor 

relaciona a face interna com a necessidade de realização de concurso público, para que os 

servidores mais qualificados sejam os selecionados para os cargos. A face externa esta 

relacionada com o usuário dos serviços públicos e o seu direito de receber o serviço 

adequado. 14 

Ainda sobre o princípio da eficiência, Carvalho Filho diz ser a busca da 

produtividade e acredita que ele é consequência da insatisfação da população no que toca a 

prestação precária de serviços públicos. In verbis: 

                                                           
12 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 
20-21. 
13 MADEIRA, José Maria. Administração Pública centralizada e descentralizada. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
América Jurídica, 2006, p. 24. 
14 MADEIRA, José Maria. Op. Cit. p. 72. 
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Não é difícil perceber que a inserção desse princípio revela o 
descontentamento da sociedade diante de sua antiga impotência para lutar 
contra a deficiente prestação de tantos serviços públicos, que incontestáveis 
prejuízos já causou aos usuários [...] 
O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade e, o que 
é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro 
público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, 
perfeição e rendimento funcional.15 

A isonomia está presente no caput do artigo 5º da Constituição. Entende-se que 

devem ser tratadas de forma igualitária as pessoas em iguais condições, não podendo realizar 

distinções em função de grau de parentesco com agentes públicos detentores do poder. 

É de se observar que o bem comum se mostra como base dos princípios 

constitucionais da Administração Pública e fundamentação para a vedação do nepotismo. A 

importância do bem comum é explicada por Dallari16, o autor que afirma se tratar de elemento 

indispensável para a existência do Estado a presença da finalidade, pois o povo somente irá se 

integrar a uma ordem e viver sob um poder se houver um fim. Para o autor, o fim do Estado é 

o bem comum. O objetivo do Estado é o desenvolvimento dos integrantes do seu povo. 17  

Dessa forma, utilizar-se do Estado para obter vantagens particulares para si ou para 

parentes próximos fere não somente princípios constitucionais como também um dos 

elementos essenciais para a constituição de um Estado. 

1.4. OBJETO 

Não há no ordenamento jurídico brasileiro lei formal estabelecendo restrições para a 

nomeação em cargos ou vedação à prática do nepotismo em todos os Poderes e em todos os 

entes da Federação. Com esse fundamento foi alegado que a nomeação, para ocupação de 

cargo público, de parentes de agentes públicos detentores do poder não pode ser considerada 

um ato ilegal. 

Entretanto, entende-se que os princípios constitucionais - principalmente os 

princípios constitucionais da Administração Pública elencados no caput do artigo 37 da 

Constituição Federal - são suficientes para que se faça valer a vedação ao nepotismo. 

Os princípios já citados devem nortear a atuação do agente público. Entende-se que o 

caput do artigo 37 é uma norma constitucional de eficácia plena e, levando em conta a 

supremacia da constituição, deve ser obedecido. 

                                                           
15 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 
30-31. 
16DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 31ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 79. 
17 DALLARI, Dalmo de Abreu. Op. Cit. p. 112. 
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O Ministro Gilmar Mendes já se manifestou sobre o tema adotando a posição que 

defende que o nepotismo não possui legitimidade constitucional, pois os princípios do artigo 

37 da Constituição por si só são capazes de vedar a prática. In verbis: 

A vedação do nepotismo é regra constitucional que está na zona de certeza 
dos princípios da moralidade e da impessoalidade. Não é de hoje que o 
nepotismo é uma prática condenada pela sociedade brasileira. [...] Dessa 
forma, o ato administrativo que implique nesse tipo de prática imoral é 
ilegítimo, não apenas por violação a uma determinada lei, mas por ofensa 
direta à moralidade que atua como substrato ético da ordem constitucional. 
Nesse sentido, é possível afirmar que não seria necessária uma lei em sentido 
formal para instituir a proibição do nepotismo, pois ela já decorre do 
conjunto de princípios constitucionais, dentre os quais têm relevo os 
princípios da moralidade e da impessoalidade. Cabe às autoridades 
administrativas [...] no cumprimento de seus deveres constitucionais, fazer 
cumprir os comandos normativos veiculados pelos princípios do art. 37’. 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.18  

O posicionamento dominante no Plenário do STF entende ser inexigível ato formal 

preexistente para a vedação da prática do nepotismo. 

1.5. INICIATIVA 

Foram suscitados questionamentos a respeito de quem seria o detentor da 

competência para a elaboração de lei que verse sobre a matéria do nepotismo na 

Administração Pública. Foi levantada a hipótese de ser competência privativa do Chefe do 

Poder Executivo, com o fundamento de se tratar de matéria relacionada ao regime jurídico de 

servidores. 

Restou entendido, entretanto, conforme o julgamento de Recurso Extraordinário 

570.392 – Rio Grande do Sul, que a iniciativa de lei sobre nepotismo não é privativa do Chefe 

do Executivo: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. LEI 
PROIBITIVA DE NEPOTISMO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA 
LEGISLATIVA: INEXISTÊNCIA. NORMA COERENTE COM OS 

                                                           
18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12. 
Tribunal Pleno. Relator Ministro Carlos Britto. Julgado em: 16/02/2006, p. 73. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=372910. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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PRINCÍPIOS DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.  
1. O Procurador-Geral do Estado dispõe de legitimidade para interpor 
recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça proferido em 
representação de inconstitucionalidade (art. 125, § 2º, da Constituição da 
República) em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em 
simetria a mesma competência atribuída ao Advogado-Geral da União (art. 
103, § 3º, da Constituição da República). Teoria dos poderes implícitos.  
2. Não é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a 
iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública: 
leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da 
moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da 
República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, 
independente de lei. Precedentes. Súmula Vinculante n. 13. 3. Recurso 
extraordinário provido. (grifo nosso).19 

Em seu voto a Ministra Cármen Lúcia explicitou que os princípios do caput do artigo 

37 da Constituição não necessitam de lei para serem aplicados de forma obrigatória e por esse 

motivo não existe vício de iniciativa em norma que vise atribuir eficácia a eles. 

Portanto, não há inconstitucionalidade formal subjetiva em lei cuja matéria seja a 

vedação do nepotismo e que não tenha sido de iniciativa do Chefe do Executivo. 

                                                           
19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 570.392. Tribunal pleno. Relatora: Ministra 
Carmen Lúcia. Julgado em 11/12/2014. Disponível em: 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28570392%2ENUME%2E+OU+570392%2E
ACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/mxlnqmd. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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CAPÍTULO 02 - PRECEDENTES DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 

Serão apresentados os precedentes elaborados pelo Supremo Tribunal Federal. Sua 

analise é fundamental para a compreensão da tese jurídica construída pelo Tribunal que 

resultou na edição da súmula vinculante nº13. 

Os precedentes da súmula vinculante nº 13 são: o Mandado de Segurança nº 

23.780/MA, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 12 e o Recurso Extraordinário nº 

579.951/RN. 

2.1.MS 23.780/MA 

Em setembro de 2005 o Supremo Tribunal Federal julgou mandado de segurança que 

tinha como matéria o nepotismo. Tratou sobre a legalidade de nomeação de irmã do vice-

presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em cargo comissionado no 

próprio Tribunal: 

MANDADO DE SEGURANÇA. NEPOTISMO. CARGO EM COMISSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA. Servidora pública da Secretaria de Educação nomeada 
para cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região à 
época em que o vice-presidente do Tribunal era parente seu. 
Impossibilidade. A proibição do preenchimento de cargos em comissão por 
cônjuges e parentes de servidores públicos é medida que homenageia e 
concretiza o princípio da moralidade administrativa, o qual deve nortear toda 
a Administração Pública, em qualquer esfera do poder. Mandado de 
segurança denegado.20 

A competência originária do STF para julgar o mandado de segurança se deu em 

virtude do artigo 102, I, d, da Constituição Federal, já que o Tribunal de Contas da União 

(TCU) em conjunto com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 16ª Região atuou com 

legitimidade passiva em razão de ter sido a autoridade coatora que motivou a impetração do 

mesmo. 

A impetrante possuía, desde 1989, cargo em comissão no TRT da 16ª região. Em 

1994 foi nomeada novamente para outro cargo comissionado. Ocorre que a servidora era irmã 

do vice-presidente do TRT da 16ª Região. 

                                                           
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 23.780 MA. Tribunal Pleno. Relator: 
Ministro Joaquim Barbosa. Julgado em: 28/09/2005. Disponível em: 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2823780%2ENUME%2E+OU+23780%2EA
CMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/yc8j96nz. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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A Lei nº 7.872/89 criou a 17ª Região da Justiça do Trabalho. Em seu artigo 18 dispõe 

sobre a vedação ao nepotismo: 

Não  poderão ser nomeados, admitidos ou contratados, a qualquer título, 
para funções de gabinete, cargos em comissão ou funções gratificadas da 
administração do Tribunal, cônjuges ou parentes consangüíneos ou afins, até 
o terceiro grau de Juízes em atividade ou aposentados há menos de 5 (cinco) 
anos.  

O Plenário do TCU, em 1994, publicou a decisão nº 118/94 ampliando a abrangência 

do artigo 18 da Lei 7.872/89 e fazendo com ele se aplique a toda Justiça do Trabalho.  Com 

base nessa decisão o TCU julgou ilegal o ato do TRT que nomeou a impetrante ao cargo 

comissionado em 1994. 

A impetrante, nos pedidos, solicitou a anulação do ato que a exonerou 

fundamentando que o Tribunal de Contas da União ultrapassou os limites de sua competência 

ao editar a decisão 118/1994. 

O Ministro Joaquim Barbosa, relator que foi acompanhado pelos outros Ministros do 

Tribunal Pleno, em seu voto estabeleceu que a decisão do TCU que busca vedar a nomeação 

de parentes em cargos comissionados tem fundamento no princípio da moralidade 

administrativa que norteia toda a Administração Pública. Por unanimidade o tribunal denegou 

a segurança. 

Com o julgamento do presente Mandado de Segurança ficou firmada a tese de que a 

vedação ao nepotismo é proveniente da própria Constituição Federal sendo válida a sua 

proibição até o terceiro grau de parentesco. 

2.2. ADC 12  

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a resolução nº 07 em 2005 com 

fundamento nos princípios da moralidade e impessoalidade para disciplinar a ocupação de 

cargos, empregos e funções visando abolir a prática do nepotismo nos órgãos do Poder 

Judiciário. 

O artigo 2º da resolução estabeleceu o alcance da vedação ao nepotismo no âmbito 

do Poder Judiciário da seguinte forma: 

Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:  
I - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função 
gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados;  
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II - o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento 
em comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em 
cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem 
ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas 
nomeações ou designações;  
III - o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função 
gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção 
ou de assessoramento;  
IV - a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de 
qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;  
V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos 
respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo 
de direção e de assessoramento. 

Importante ressaltar que a resolução não inviabilizou a nomeação de pessoas 

admitidas por meio de concurso público, mas manteve a vedação para os empregados 

provenientes de contratos de prestação de serviços. 

A edição da resolução do CNJ gerou controvérsia judicial relevante, pois houve 

recusa de sua aplicação em sede de controle difuso de constitucionalidade fundamentada no 

fato da matéria não estar disciplinada em lei e na impossibilidade do CNJ exercer a função de 

legislar.  

A não aplicação da resolução vai de encontro à presunção de constitucionalidade das 

normas, este fato em conjunto com a controvérsia gerada motivou a possibilidade de o 

Supremo Tribunal Federal tratar a matéria em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade. 

A Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), entidade legitimada e com 

demonstrada pertinência temática, propôs Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

para que o STF afirmasse a constitucionalidade da resolução com efeitos erga omnes, 

vinculante e ex tunc. 

A AMB fundamentou o pedido afirmando que o CNJ possui competência para “zelar 

pela observância do art. 37 e apreciar [...] a legalidade dos atos administrativos praticados por 

membros os órgãos do Poder Judiciário” conforme expressa redação do art. 103-B, §4º, II da 

Constituição Federal. A vedação ao nepotismo é proveniente dos princípios da 

impessoalidade, igualdade, moralidade e eficiência, estabelecidos no caput do art. 37. A 



19 
 

associação explicou ainda que a resolução não afeta a separação dos poderes, pois não 

subordina um poder a outro. 

O STF entendeu que o Conselho Nacional de Justiça fez o correto uso da 

competência atribuída a ele pela Constituição Federal. Restou definido que as restrições 

impostas pela resolução não vão de encontro com a liberdade de nomeação dos cargos em 

comissão, pois as restrições da resolução são as mesmas impostas pelos princípios do art. 37.  

Veja-se a ementa: 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA 
EM PROL DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE "DISCIPLINA O 
EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR PARENTES, 
CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE 
SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E 
ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER 
JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". PROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO.  
1. Os condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05, do CNJ, não 
atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e 
funções de confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor 
dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos 
republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da 
moralidade.  
2. Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos 
Poderes e ao princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder 
Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de 
nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma singular compostura de 
âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado 
de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a 
competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que 
esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios 
"estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, 
cabeça.  
3. Ação julgada procedente para: a) emprestar interpretação conforme à 
Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo "direção" nos 
incisos II, III, IV, V do artigo 2º do ato normativo em foco; b) declarar a 
constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de 
Justiça.21 

Dessa forma o STF julgou no dia 20 de agosto de 2008, com unanimidade de votos, a 

procedência da ADC, estabelecendo a eficácia vinculante da resolução do CNJ ao Poder 

Judiciário. 

A ADC 12 fixou o entendimento no Supremo de que a vedação ao nepotismo deve 

ser estendida a todos os Poderes. 

                                                           
21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12. Tribunal Pleno. 
Relator Ministro Carlos Britto. Julgado em: 20/08/2008. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=606840. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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2.3. RE 579.951/RN 

No mesmo dia do julgamento da ADC 12 o STF apreciou o recurso extraordinário nº 

579.951 cuja matéria também era a prática do nepotismo, entretanto dessa vez no âmbito do 

Poder Executivo. 

Tratou-se, conforme relatório do ministro Ricardo Lewandowski, de recurso 

interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que entendeu ser 

constitucional a nomeação de irmão de vereador para cargo em comissão de secretário de 

saúde e nomeação do irmão de vice-prefeito para o cargo de motorista.  

O acórdão impugnado apontou a inaplicabilidade da resolução nº 7 do CNJ aos 

Poderes Executivo e Legislativo, com o fundamento de inexistência de lei formal que 

discipline o nepotismo para esses Poderes.  O aresto afirmou que a Constituição permite a 

prática do nepotismo ao possibilitar que o agente público nomeie pessoas de sua confiança, 

independentemente do grau de parentesco. 22 

Em seu voto o Ministro relator Ricardo Lewandowski lembrou que o STF já havia se 

pronunciado no sentido de que a vedação ao nepotismo deriva dos princípios do art. 37 da 

Constituição. O Ministro entendeu que os princípios são dotados de eficácia e são 

positivamente vinculantes, concluindo que a proibição do nepotismo independe de norma 

secundária. Nesses termos: 

Ora, no julgamento da ADC 12-MC/DF, em que foi relator o Ministro 
Carlos Britto, esta Corte reconheceu, em sede cautelar, a constitucionalidade 
da Resolução 7/2005 do CNJ, que “disciplina o exercício de cargos, 
empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e 
servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos 
órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências”. 
E, muito embora haja então o STF estabelecido que a eficácia vinculante 
daquele texto normativo estaria circunscrito à seara da magistratura, o 
pronunciamento de vários de seus Ministros foi no sentido de que a sua força 
normativa deriva diretamente dos princípios abrigados no art. 37, caput, da 
Constituição, tendo a dita Resolução apenas disciplinado, em maior detalhe, 
aspectos da vedação ao nepotismo que são próprios à atuação dos órgãos 
jurisdicionais. 23 

Destaca o relator que a qualidade dos serviços prestados pelos servidores parentes de 

agentes públicos não interfere no julgamento do recurso. É relevante para a causa a presunção 

                                                           
22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 579.951 RN. Tribunal Pleno. Relator: 
Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 20/08/2008, p. 1877. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 579.951 RN. Tribunal Pleno. Relator: 
Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 20/08/2008, p. 1880-1901. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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de dano à sociedade causada pelo detrimento, em função do parentesco, de outros cidadãos 

para o exercício do serviço. 

O relator ao proferir seu voto declarou nula a nomeação do irmão do vice-prefeito 

em cargo de motorista. O Ministro Menezes Direito explicou que o caso trata sobre o Poder 

Executivo nomear motorista para trabalhar no gabinete do próprio Executivo, sendo que o 

nomeado é irmão daquele que o nomeou. Há que se ressaltar que o cargo de motorista deve 

ser preenchido por meio de concurso público, já que não se versa sobre um cargo em 

comissão. 24 

É necessário ressaltar que cargos em comissão são aqueles ocupados por pessoas de 

confiança, por esse motivo são de livre nomeação e exoneração pelo Executivo. São 

destinados para as atribuições de chefia, direção e assessoramento. Os cargos em comissão 

estão previstos no art. 37, II da Constituição. 

O cargo de motorista não é de livre nomeação e exoneração, visto ser cargo técnico e 

não cargo comissionado. Para ocupar a função de motorista é necessário que se realize 

concurso público. 

O Plenário do Tribunal entendeu válida a nomeação do irmão de vereador para cargo 

em comissão de secretário de saúde. A nomeação foi realizada pelo Executivo e o servidor é 

irmão de agente político do Legislativo, não ficando comprovada a presença do nepotismo 

cruzado.  

Segue a ementa do recurso extraordinário: 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. 
NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO 
QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM 
PARTE.  
I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho 
Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita.  
II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a 
prática.  
III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, 
caput, da Constituição Federal.  
IV - Precedentes.  
V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do 
servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.25 

                                                           
24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 579.951 RN. Tribunal Pleno. Relator: 
Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 20/08/2008, p. 1915. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 579.951 RN. Tribunal Pleno. Relator: 
Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 20/08/2008. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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O STF, com o julgamento desse recurso, firmou a tese jurídica que defende serem os 

princípios do caput do art. 37 auto-aplicáveis e abrangentes aos três Poderes.  

O Ministro Carlos Britto explicou no julgamento que os princípios do artigo 37 são 

extensíveis a toda Administração Pública para o exercício de atividade administrativa, não 

abrangendo a atividade política. Entendeu o Ministro que o Chefe do Poder Executivo, apesar 

de ser livre para escolher seus quadros do governo, não tem liberdade de escolha quanto ao 

preenchimento dos quadros administrativos. 26 

Nesse sentido, ficou estabelecido que estará configurado o nepotismo quando o 

parente for nomeado para cargo administrativo. Ao se tratar de cargo político deverá ser 

realizada analise caso a caso para verificar a incidência ou não do instituto. 

2.3.1. Agentes públicos 

Para diferenciar os cargos políticos e administrativos devemos compreender a 

estrutura dos agentes públicos. Conforme o artigo 2º da Lei nº 8.429/92 agente público é 

aquele que exerce qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 

função em qualquer ente da Federação, bem como em qualquer de seus Poderes.  

Os agentes públicos, devido a seu vasto conceito, são classificados principalmente 

em particular em colaboração, agentes políticos e agentes administrativos. Aqui nos importa 

diferenciar os agentes políticos dos administrativos. 

Os agentes administrativos exercem função administrativa e ocupam os cargos 

administrativos. O regime jurídico dos agentes administrativos está disposto nos artigos 37 e 

seguintes da Constituição. Estes ingressam na Administração Pública em regra por meio de 

concurso, mas podem ser nomeados para cargos em comissão. 

Os agentes políticos, conforme Carvalho Filho, são aqueles responsáveis pela 

execução das diretrizes traçadas pelo Poder Público. Eles possuem funções de direção de 

caráter transitório.27 Os agentes políticos são os Chefes do Executivo, os Ministros, 

Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais e Estaduais e os 

Vereadores. Eles são regidos pelas regras dispostas na Constituição referente à organização 

dos Poderes. Enquanto os Chefes do Executivo e os membros do Legislativo são eleitos pelos 

cidadãos, os Ministros e Secretários Estaduais e Municipais são nomeados. 

                                                           
26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 579.951 RN. Tribunal Pleno. Relator: 
Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 20/08/2008, p. 1912. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
27 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 
612. 
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CAPÍTULO 03 - A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 

Após os precedentes supracitados o Supremo Tribunal Federal elaborou a Súmula 

Vinculante nº 13 com a seguinte redação: 

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.  

O enunciado normativo veio com a finalidade de por termo ao nepotismo na 

Administração Pública, em todos os Poderes de todos os entes da Federação e institui que a 

vedação à nomeação de parentes até o terceiro grau é proveniente da própria Constituição 

Federal. 

3.1. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL REFERENTE AOS CARGOS POLÍTICOS 

A Súmula Vinculante não dispôs expressamente sobre os casos que envolvem a 

nomeação para cargos políticos. O Supremo então passou a aplicar a Súmula Vinculante nº 13 

conforme sua jurisprudência e posicionamentos oriundos dos precedentes do enunciado. 

Apenas dois meses após a edição da Súmula o pleno do Supremo abordou a questão 

da nomeação em cargos políticos no julgamento do Agravo Regimental na Medida Cautelar 

na Reclamação 6.650.  

Trata-se de Ação Popular com pedido de liminar concedido pela primeira instância 

que suspendeu a nomeação de irmão do Governador do Paraná para o cargo de Secretário 

Estadual de Transportes. O reclamante, irmão do Governador, sustentou que a decisão do juiz 

afrontou a Súmula Vinculante nº 13 por se tratar de cargo político. A reclamação teve seu 

pedido de liminar provido e contra essa decisão foi interposto agravo regimental. 

O plenário explicitou que o entendimento sedimentado da Corte, com fulcro no 

julgamento do Recurso Extraordinário 579.951/RN, é no sentido de que a nomeação de 

parentes para cargos administrativos é vedada, mas a nomeação para que sejam ocupados 

cargos políticos não ofende a Constituição.  

Também foi suscitado que no citado Recurso Extraordinário o Supremo percebeu a 

necessidade de se examinar cada caso concreto, mesmo quando se tratar de nomeação em 
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cargo político, para verificar se há incidência do nepotismo cruzado ou fraude á lei. Segue a 

ementa: 

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.28 

Posteriormente o STF julgou a Medida Cautelar na Reclamação 17.627. O Ministro 

relator, seguindo o posicionamento já consolidado na Corte, decidiu de forma monocrática 

pela não aplicação da Súmula Vinculante nº 13 quando se tratar de nomeação para cargos 

políticos. Dessa forma o Ministro optou por indeferir a liminar cujo principal pedido era 

suspender a nomeação de irmão de Vice Prefeita para o cargo de Secretário Municipal de 

Administração: 

RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. NEPOTISMO. CARGO 
POLÍTICO.  
1. Em princípio, a Súmula Vinculante nº 13 não se aplica à nomeação para 
cargos políticos, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, 
por ausência manifesta de qualificação técnica ou de inidoneidade moral.  
2. Em juízo liminar, o caso dos autos não parece enquadrar-se na exceção. 
Embora seja parente da Vice Prefeita, o nomeado tem experiência em área 
afim à da pasta que passou a chefiar.  
3. Medida liminar indeferida.29 

                                                           
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 6.650. Tribunal Pleno. Relatora: Ministra Ellen Gracie. 
Julgado em: 16/10/2008. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=563349. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
29 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar Na Reclamação 17.627.  Decisão monocrática. 
Relator: Ministro Roberto Barroso. Julgado em: 08/05/2014. Disponível em: 
http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4561982. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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No mesmo sentido das decisões anteriores foi julgada procedente a Reclamação 

7.590. O reclamante sustentou que o juiz de primeiro grau afrontou a autoridade do STF ao 

anular a nomeação da Secretária Municipal de Saúde. No caso em tela a filha da prefeita foi 

nomeada para o cargo político. 

A 1ª turma acordou pela não aplicação da Súmula Vinculante nº 13 por se tratar de 

cargo político e afirmou a necessidade de se realizar análise caso a caso para verificar se há 

fraude à lei.  Segue a ementa: 

RECLAMAÇÃO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 
NEPOTISMO – SÚMULA VINCULANTE Nº 13 – DISTINÇÃO ENTRE 
CARGOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS – PROCEDÊNCIA.  
1. Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre 
nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus 
titulares serem detentores de um munus governamental decorrente da 
Constituição Federal, não estando os seus ocupantes enquadrados na 
classificação de agentes administrativos.  
2. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração 
do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual 
“troca de favores” ou fraude a lei.  
3. Decisão judicial que anula ato de nomeação para cargo político apenas 
com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o 
chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da federação, diverge do 
entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante nº 
13.  
4. Reclamação julgada procedente.30 

Em outra oportunidade o Supremo tratou novamente da matéria. Neste caso a 

Reclamação 17.102 foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de 

decisão proferida pela Câmara do Tribunal de Justiça. A Câmara extinguiu Ação Civil Pública 

por estabelecer, conforme jurisprudência do Supremo, que a Súmula Vinculante nº 13 não se 

aplica aos cargos de natureza política. O reclamante solicitou a continuidade da Ação Civil 

Pública.  

No julgamento da Reclamação, o Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática, 

ratificou o entendimento do plenário de que em cargos políticos o parentesco com o agente 

que realiza a escolha não é suficiente para anular a nomeação ao cargo, mas que nesses casos 

deve ser realizada análise individual para verificar se há fraude à lei ou nepotismo cruzado.  O 

Ministro ressaltou que apesar da não incidência da súmula vinculante, o ocupante do cargo 

deve possuir a qualificação técnica exigida.  

Nesse sentido a ementa dispõe: 

                                                           
30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 7.590. 1ª Turma. Relator: Ministro Dias Toffoli. Julgado 
em: 30/09/2014. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7236608. 
Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA 
SÚMULA VINCULANTE Nº 13. ENUNCIADO. CARGOS DE 
NATUREZA POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ASSENTAR A 
INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DO ENUNCIADO VINCULANTE À 
HIPÓTESE. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DO CASO CONCRETO. 
RE Nº 579.951. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO CUJO PEDIDO SE 
JULGA PROCEDENTE.31 

No julgamento do Agravo Regimental na Medida Cautelar na Reclamação 6.702, o 

Relator Ministro Ricardo Lewandowski deu provimento ao Agravo para sustar a nomeação do 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que era irmão do Governador do 

Estado. O Relator fundamentou sua decisão pela aplicação da súmula vinculante por não se 

tratar de um cargo político, mas sim administrativo.  

Em seu voto o Ministro expôs: 

No julgamento do RE 579.951/RN, acima citado, o Plenário desta Casa 
enfrentou situação semelhante à deste caso. Fazendo distinção entre cargo 
estritamente administrativo e cargo político, declarou nulo o ato de 
nomeação de um motorista, mas considerou hígida a nomeação daquele que 
ocupava o cargo de Secretário Municipal de Saúde, não apenas por ser um 
agente político, como também por não ter ficado evidenciada a prática do 
nepotismo cruzado, nem a hipótese de fraude à lei. Acompanhei, nesse 
aspecto, o entendimento da douta maioria. 
O caso sob exame, porém, apresenta nuances que, à primeira vista, o 
distinguem daquela decisão paradigmática. Senão vejamos [...] 
Com efeito, a doutrina, de um modo geral, repele o enquadramento dos 
Conselheiros dos Tribunais de Contas na categoria de agentes políticos, os 
quais, como regra, estão fora do alcance da súmula vinculante nº 13, salvo 
nas exceções acima assinaladas, quais sejam, as hipóteses de nepotismo 
cruzado ou de fraude à lei.32 

Segue a ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
DENEGAÇÃO DE LIMINAR. ATO DECISÓRIO CONTRÁRIO À 
SÚMULA VINCULANTE 13 DO STF. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO 
PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. NATUREZA 
ADMINISTRATIVA DO CARGO. VÍCIOS NO PROCESSO DE 
ESCOLHA. VOTAÇÃO ABERTA. APARENTE INCOMPATIBILIDADE 
COM A SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA 

                                                           
31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 17.102. Decisão monocrática. Relator: Ministro Luiz Fux. 
Julgado em: 15/02/2016. Disponível em:  
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Rcl%24%2ESCLA%2E+E+17102%2ENU
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05 de jun de 2017. 
32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Medida Cautelar na Reclamação 6.702. 
Decisão Monocrática. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 04/04/2009. p. 341;343. Disponível 
em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=590425. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR 
DEFERIDA EM PLENÁRIO. AGRAVO PROVIDO.  
I - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a 
prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, 
caput, da Constituição Federal. 
II - O cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
reveste-se, à primeira vista, de natureza administrativa, uma vez que exerce a 
função de auxiliar do Legislativo no controle da Administração Pública.  
III - Aparente ocorrência de vícios que maculam o processo de escolha por 
parte da Assembléia Legislativa paranaense.  
IV - A luz do princípio da simetria, o processo de escolha de membros do 
Tribunal de Contas pela Assembléia Legislativa por votação aberta, ofende, 
a princípio, o art. 52, III, b, da Constituição.  
V - Presença, na espécie, dos requisitos indispensáveis para o deferimento do 
pedido liminarmente pleiteado.  
VI - Agravo regimental provido.33 

Não obstante o Supremo Tribunal Federal ter uniformizado a aplicação da Súmula 

Vinculante nº 13 conforme os julgados citados acima, o Ministro Marco Aurélio, como 

relator, decidiu de forma diversa em decisão monocrática no pedido de liminar na 

Reclamação 26.303.34 

O reclamante requereu liminar com o objetivo de suspender a nomeação de filho do 

Chefe do Executivo em cargo político. No caso ora em estudo, Marcelo Hodge Crivella foi 

nomeado, em 01/02/2017, para exercer o cargo de Secretário Chefe da Casa Civil. Insta 

esclarecer que o nomeado é filho de Marcelo Bezerra Crivella, Prefeito do Município do Rio 

de Janeiro. 

A contrassenso à tese firmada pela Corte o relator entendeu que  a nomeação de filho 

para ocupar cargo político desrespeita a Súmula Vinculante nº 13. O Ministro destacou em 

sua decisão que não há no verbete exceção quanto ao cargo de Secretário Municipal. 

Em sua decisão o Ministro dispôs: 

Mostra-se relevante a alegação. Por meio do Decreto “P” nº 483, o atual 
titular do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro nomeou, em 1º de 
fevereiro último, o próprio filho para ocupar o cargo em comissão de 
Secretário Chefe da Casa Civil local. Ao indicar parente em linha reta para 
desempenhar a mencionada função, a autoridade reclamada, mediante ato 
administrativo, acabou por desrespeitar o preceito revelado no verbete 
vinculante nº 13 da Súmula do Supremo. 
Sinalizando o alcance da Constituição Federal, o enunciado contempla três 
vedações distintas relativamente à nomeação para cargo em comissão, de 

                                                           
33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Medida Cautelar na Reclamação 6.702. 
Decisão Monocrática. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 04/04/2009. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=590425. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
34 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tutela antecipada na reclamação 26.303. Decisão monocrática. 
Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgado em: 08/02/2017. Disponível em:  
http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=5125486. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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confiança ou função gratificada em qualquer dos Poderes de todos os entes 
integrantes da Federação. A primeira diz respeito à proibição de designar 
parente da autoridade nomeante. A segunda concerne a parente de servidor 
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento. A terceira refere-se ao nepotismo cruzado, mediante 
designações recíprocas. No mais, o teor do verbete não contém exceção 
quanto ao cargo de secretário municipal.35 

Nesse sentido o Ministro Marco Aurélio deferiu o pedido de liminar na Reclamação 

e suspendeu o Decreto nº 483/17 que nomeou o filho do Prefeito para o cargo político 

municipal. 

Destaca-se que a reclamação 26.303 ainda não foi julgada pelo Supremo. 

Em que pese a posição do Ministro Marco Aurélio, a Egrégia Corte, de forma 

predominante, estabeleceu que a nomeação de parentes para cargos políticos não desrespeita a 

Súmula Vinculante nº 13 e fixou ainda que essa hipótese não se aplica quando há intuito de 

fraude à Lei. Nesse sentido é o julgado abaixo: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOMEAÇÃO DE PARENTE 
PARA CARGO PÚBLICO DE NATUREZA POLÍTICA. DESRESPEITO 
À SÚMULA VINCULANTE 13. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.  
1. A jurisprudência do STF preconiza que, ressalvada situação de fraude à 
lei, a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política não 
desrespeita o conteúdo normativo do enunciado da Súmula Vinculante 13.  
2. Agravo regimental a que se nega provimento.36 

3.2. REQUISITOS FORMAIS DA SÚMULA VINCULANTE 

Passamos a um breve estudo a respeito das Súmulas Vinculantes, sua forma de 

elaboração, revisão e utilização para posteriormente analisarmos as decisões do Supremo.  

A Súmula Vinculante é ferramenta disponibilizada ao Supremo para que sua 

jurisprudência fique consolidada, pois por meio dela é possível atribuir caráter obrigatório à 

posição do STF.  

A função da Súmula Vinculante é estabelecer coerência no sistema jurídico de forma 

a reduzir discussões desnecessárias sobre matérias repetitivas. Embora ela tenha o papel de 

fazer valer a orientação do STF ela não é imutável. A Lei 11.417/06 regulamenta o instituto e 

                                                           
35 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tutela antecipada na reclamação 26.303. Decisão monocrática. 
Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgado em: 08/02/2017. p. 2. Disponível em:  
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36 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no recurso extraordinário 825.682. 2ª turma. 
Relator: Ministro Teori Zavascky. Julgado em 10/02/2015. Disponível em:  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7893662. Acesso em: 05 de jun de 2017. 
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prevê formas para sua alteração, possibilitando sua adequação às mudanças da sociedade e do 

sistema jurídico. 

Streck afirma que a Súmula Vinculante deve abordar matéria na qual haja 

divergência de aplicação, para que a norma seja utilizada da forma constitucionalmente 

adequada, ou seja, o Supremo da à norma a interpretação constitucionalmente correta. Nesse 

sentido, dispõe: 

Desse modo, partindo da base analítica que informou o legislador 
constituinte derivado, é possível afirmar que uma súmula, para que possa vir 
a ter efeito vinculante, deverá, primeiro, ter, como pano de fundo, uma 
discussão sobre a validade de um determinado texto jurídico, o que significa 
dizer que, nessa hipótese, a discussão do Supremo Tribunal Federal deverá 
versar sobre os juízos negativos ou positivos feitos pelos tribunais acerca de 
tal dispositivo. Sendo essa controvérsia atual e possuindo relevância, o 
Supremo Tribunal Federal dirá qual a resposta adequada 
constitucionalmente. A súmula tem essa função: traduzir a resposta 
constitucionalmente adequada a uma determinada temática.37 

O artigo 103-A da Constituição Federal estabeleceu em seu caput e em seu parágrafo 

1º os requisitos para a elaboração de súmulas vinculantes. É necessário que verse sobre 

matéria constitucional; devem existir reiterados pronunciamentos do Supremo sobre o tema; a 

controvérsia deve existir entre órgãos do Judiciário ou entre o Judiciário e a administração 

pública; a controvérsia deve acarretar insegurança jurídica e relevante multiplicação de 

processos sobre questão idêntica. 

Streck nos mostra a imprecisão quanto a quantidade de decisões necessárias para que 

se configure a existência de reiteradas decisões e salienta também que a existência de 

julgamentos com decisões próximas não necessariamente significa o cumprimento do 

requisito. Nesses termos: 

O novo dispositivo constitucional (Emenda Constitucional 45/2004)  
também coloca como requisito para a edição da súmula vinculante a 
existência de reiteradas decisões, o que, de imediato, demanda o 
estabelecimento dos limites da aludida expressão. A expressão “reiteradas” 
deve ser interpretada a partir da materialidade da Constituição em especial 
naquilo que diz com o mais amplo acesso à justiça ao cidadão. Afinal, o 
fundamento da Reforma do Judiciário e, portanto, da alteração da 
Constituição, está assentado na melhoria do acesso à justiça e não de sua 
obstaculização. Portanto, se não há univocidade possível acerca de quantas 
decisões devem existir para que esteja caracterizada a "reiteração das 
decisões" que resultarão em uma súmula, também não é qualquer conjunto 
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de processos cujas decisões apontam para o mesmo lado que determinará o 
significado da expressão.38  

Verificamos que os precedentes da súmula vinculante nº 13 foram o Mandado de 

Segurança 23.780/MA, a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12 e o Recurso 

Extraordinário 579.951/RN. 

Apesar de não existir exatidão na quantidade de pronunciamentos do Supremo para 

que seja elaborada uma súmula vinculante, acredita-se que três não seja o número ideal. A 

necessidade de reiterados pronunciamentos é mister para que se tenha um amplo debate sobre 

o tema, possibilitando a elaboração de uma tese sólida pelo Tribunal. 

Não obstante a baixa contagem de precedentes, eles não versam sobre questão 

idêntica. O MS 23.780/MA fixou no STF a tese de que a vedação ao nepotismo é proveniente 

da Constituição e que a sua vedação deve se dar até o terceiro grau de parentesco. A ADC 12 

estabeleceu que a vedação ao nepotismo deve ser estendida a todos os Poderes. O RE 

579.951/RN estabeleceu que estará configurado o nepotismo quando o parente for nomeado 

para cargo administrativo. Ao se tratar de cargo político deverá ser realizada analise caso a 

caso para verificar a incidência ou não do instituto. 

Apesar de todos os precedentes abordarem a matéria do nepotismo, cada um 

abrangeu um aspecto específico. Dessa forma verifica-se que é possível que a elaboração da 

súmula vinculante tenha se dado de forma prematura. Percebe-se que o tema não foi tratado 

de forma exaustiva pelo Supremo Tribunal Federal, por este motivo questões importantes 

como a abrangência da súmula para os cargos políticos ficaram excluídas do debate que 

formulou o verbete. 

3.3. ATUAÇÃO DO STF FRENTE A SÚMUNA VINCULANTE Nº 13 

A atuação do Supremo na elaboração, interpretação e aplicação da súmula vinculante 

nº 13 merece especial análise.  

É necessário compreender se o Egrégio STF está, no caso em tela, autuando 

conforme o ordenamento jurídico, visto que recebeu diversas críticas após a edição do 

enunciado. 

3.3.1. Possibilidade de interpretar a súmula vinculante 
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Como visto, o verbete nada dispôs a respeito dos cargos políticos, se eles são ou não 

abrangidos pelo enunciado. Da mesma forma não há no enunciado nenhuma referência quanto 

a análise caso a caso pelo Supremo. 

O Supremo, entretanto, vem adotando a tese de que não viola a súmula vinculante nº 

13 a nomeação de parentes para cargos políticos. O Tribunal entende ainda que nessas 

hipóteses deve-se realizar análise do caso para verificar se há incidência de fraude à Lei ou 

nepotismo cruzado. 

Ao adotar essa tese o STF realiza a interpretação do enunciado e dá a ele sentido 

diverso do exposto em seu texto. Trata-se de alteração informal da súmula, já que não houve 

alteração formal da súmula pelo processo de revisão estabelecido na Lei 11.417/06. 

No julgamento da Reclamação 26.303 o Procurador Geral da República (PGR) se 

pronunciou no sentido de que o Tribunal não pode decidir de forma diversa da explicitada na 

súmula vinculante, sendo vedada a interpretação para alterar o seu sentido.  

Nas informações prestadas, o PGR destacou a seguinte passagem: 

Cuidando ainda da Súmula como método de trabalho – aspecto em relação 
ao qual seria até indiferente o conteúdo de seus enunciados –, é oportuno 
mencionar que estes não devem ser interpretados, isto é, esclarecidos quanto 
ao seu correto significado. O que se interpreta é a norma da lei ou do 
regulamento, e a Súmula é o resultado dessa interpretação, realizada pelo 
Supremo Tribunal.  
Deve, pois, a Súmula ser redigida tanto quanto possível com a maior clareza, 
sem qualquer dubiedade, para que não falhe ao seu papel de expressar a 
inteligência dada pelo Tribunal. Por isso mesmo, sempre que seja necessário 
esclarecer algum dos enunciados da Súmula, deve ser ele cancelado, como se 
fosse objeto de alteração, inscrevendo-se seu novo texto na Súmula com 
outro número.39 

De forma diversa entende Streck. O autor ensina que não se deve analisar os 

enunciados tendo como base somente o próprio texto. Sua opinião é no sentido de que a 

súmula foi elaborada em um contexto de decisões que definem o seu significado. Ressalta que 

o enunciado elaborado não é autônomo, há necessidade de se levar em conta as circunstâncias 

que o originou. Nesses termos: 

Cada SV possui um histórico, um DNA, que o STF coloca à disposição da 
comunidade jurídica. O equivoco na compreensão das súmulas pode estar na 
seguinte questão: pensa-se, cada vez mais, que, com a edição de uma 
súmula, o enunciado se autonimiza das circunstâncias fático-discursivas que 
lhe deram origem. É como se, na própria common Law, a ratio decidendi 
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pudesse ser exclusivamente uma proposição de direito, abstraída da “questão 
de fato” [...]. 
A institucionalização das súmulas vinculantes não significa o retorno ao 
velho dedutivismo. Isso seria voltar ao positivismo exegético-legalista, o que 
parece não estar no horizonte de nenhum setor da doutrina jurídica. As 
súmulas (ou a jurisprudência) vinculam tanto mais quanto mais 
fundamentadas sejam as suas decisões ou razões decisórias, num receptáculo 
de orientação povoado não por uma lógica matemática, mas por uma justeza 
hermenêutica tributária da razão prática, num continuum de procedência 
atestado mediante pautas de equanimidade. 

Streck continua, dizendo que as reiteradas decisões, necessárias para a elaboração do 

enunciado, dão sentido à súmula vinculante. Dessa forma as súmulas possuem um sentido que 

deve ser respeitado. In verbis: 

Na verdade, para que uma súmula possa ser editada, haverá uma sucessão de 
casos, que, reconstruídos, darão azo a uma “coagulação de sentido” (é isso 
que é uma SV, em síntese). Dizendo de modo diferente, o que não poderá 
acontecer é que cada juiz, por suas convicções pessoais (argumentos morais, 
teleológicos, etc. ou até o seu gosto pessoal) atribua, para cada caso, o 
sentido que lhe convier, a partir de um uso pragmático dos sentidos, como se 
o caso concreto estabelecesse a possibilidade de um “grau zero de 
sentido”.40 

Percebe-se a importância que os precedentes possuem tanto para a elaboração do 

enunciado quanto para sua correta utilização. Dai a necessidade de que ocorram reiteradas 

decisões sobre a matéria. 

Se corretos os ensinamentos de Streck e a posição do Supremo de utilizar os 

precedentes para compreender a aplicação da súmula. A súmula vinculante nº 13 foi elaborada 

dentro de um contexto que, mesmo sendo escasso, deve ser observado. Não está levando em 

consideração a matéria, mas sim a possibilidade de utilizar os precedentes para interpretar a 

súmula. 

3.3.2. Opinião de autores quanto à constitucionalidade da exclusão da vedação para cargos 

políticos 

Para compreendermos melhor a temática e a divergência de opinião a respeito da 

vedação ou não do nepotismo em nomeações de cargos políticos vamos demonstrar a posição 

de autores sobre a abrangência do artigo 37 da Constituição. Verificaremos a posição 

doutrinária e do Supremo Tribunal Federal quanto aos princípios constitucionais da 
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Administração Pública, se atingem somente as atividades administrativas ou também os atos 

de governo.  

Importante para a análise da questão estabelecermos a diferença entre o governo e a 

Administração. Meirelles ao tratar sobre o tema afirma que o Governo realiza a condução 

política dos negócios públicos, atua com soberania em atividade política e discricionária. Por 

outro lado, a Administração pratica atos de execução vinculados à Lei, é o instrumento que 

põe em prática as orientações do Governo. Nesses termos: 

Governo - em sentido formal, é o conjunto de Poderes e órgãos 
constitucionais; em sentido material, é o complexo de funções estatais 
básicas; em sentido operacional, é a condução política dos negócios 
públicos. Na verdade, o Governo ora se identifica com os Poderes e órgãos 
supremos do Estado, ora se apresenta nas funções originárias desses Poderes 
e órgãos como manifestação da Soberania. A constante, porém, do Governo, 
é a sua expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos 
do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente. O Governo atua 
mediante atos de Soberania ou, pelo menos, de autonomia política na 
condução dos negócios públicos. [...] 
Comparativamente, podemos dizer que Governo é atividade política e 
discricionária; a Administração é atividade neutra, normalmente vinculada à 
lei ou à norma técnica. Governo é conduta independente; Administração é 
conduta hierarquizada. O Governo comanda com responsabilidade 
constitucional e política, mas sem responsabilidade profissional pela 
execução; a Administração executa sem responsabilidade constitucional ou 
política, mas com responsabilidade técnica e legal pela execução. A 
Administração é o instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática 
as opções políticas do Governo. Isto não quer dizer que a Administração não 
tenha poder de decisão. Tem. Mas o tem somente na área de suas atribuições 
e nos limites legais de sua competência executiva, só podendo opinar e 
decidir sobre assuntos jurídicos, técnicos, financeiros ou de conveniência e 
oportunidade administrativas, sem qualquer faculdade de opção política 
sobre a matéria.41 

Ainda sobre a temática, Meirelles discorre sobre os agentes políticos, aqueles que 

exercem as funções governamentais. Entende que estes são autoridades públicas supremas do 

Governo e da Administração e que necessitam de ampla liberdade funcional para o 

desempenho de suas funções. Ressalta o autor que os agentes políticos necessitam de 

prerrogativas para o exercício de suas funções que são próprias de seus cargos, pois há 

relevante diferença entre quem tem que tomar decisões e aqueles que exercem funções 

técnicas. In verbis: 

Agentes políticos: São os componentes do Governo nos seus primeiros 
escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por 
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nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições 
constitucionais. Esses agentes atuam com plena liberdade funcional, 
desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades 
próprias, estabelecidas pela Constituição e em leis especiais. Não são 
servidores públicos, nem se sujeitam ao regime jurídico único estabelecido 
pela Constituição de 1988. Têm normas específicas para sua escolha, 
investidura, conduta e processo por crimes funcionais e de responsabilidade, 
que lhe são privativos. 
Os agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais e quase-
judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, 
decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua competência. 
São autoridades públicas supremas do Governo e da Administração na área 
de sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus 
e limites constitucionais e legais de jurisdição. Em doutrina, os agentes 
políticos tem plena liberdade funcional equiparável à independência dos 
juízes nos seus julgamentos, e, para tanto, ficam a salvo de responsabilidade 
civil por seus eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido com 
culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder. 
Realmente, a situação dos que governam e decidem é bem diversa da dos 
que simplesmente administram e executam encargos técnicos e profissionais, 
sem responsabilidade de decisão e opções políticas. Daí por que os agentes 
políticos precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para o 
desempenho de suas funções. As prerrogativas que se concedem aos agentes 
políticos não são privilégios pessoais; são garantias necessárias ao pleno 
exercício de suas altas e complexas funções governamentais e decisórias. 
Sem essas prerrogativas funcionais os agentes políticos ficariam tolhidos na 
sua liberdade de opção e decisão ante o temor de responsabilização pelos 
padrões comuns da culpa civil e do erro técnico a que ficam sujeitos os 
funcionários profissionalizados.42 

Passamos então a verificar a posição do STF e da doutrina quanto vedação ao 

nepotismo nos cargos políticos. 

O pleno do Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 570.392, entendeu 

que a vedação ao nepotismo estabelecida no artigo 37 da Constituição Federal é extensível a 

Administração Pública nos cargos administrativos.   

Restou entendido que o artigo 37 se refere à Administração Pública quando se trata 

de sua atividade administrativa e não no exercício do governo com o seu poder político. 

O Ministro Carlos Britto elaborou seu voto partindo da idéia que a Administração 

Pública é parte do governo, não o contrário. Defendendo essa posição: 

Quando proferi voto na ADC nº 12, entendo – 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 administrava. A Administração Pública, aqui, parece-
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me, e 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 estariam fora do alcance 
da decisão que tomamos na ADC nº 12, porque o próprio Capítulo VII é da 
Administração Pública, enquanto segmento do Poder Executivo. E sabemos 
que os cargos políticos, como, por exemplo, os de Secretário Municipal, são 
de agentes do Poder, fazem parte do Poder Executivo. O cargo não é em 
comissão, no sentido do artigo 37. Somente os cargos e funções singelamente 
administrativos – é como penso – são alcançados pela imperiosidade do artigo 
37, com seus lapidares princípios. Então, esta distinção me parece importante 
para, no caso, excluir do âmbito de nossa decisão anterior os Secretários 
Municipais, que correspondem a Secretários de Estado, no âmbito dos 
Estados, e Ministros de Estado, no âmbito Federal.43 

Ainda no julgamento do Recurso Extraordinário o Ministro Carlos Britto continuou a 

defender sua tese. Explicou, como se transcreve abaixo, que o Chefe do Executivo tem a 

prerrogativa de escolher seu quadro de governo, com caráter político e que a proibição do 

nepotismo abrange somente os cargos administrativos. 

O Ministro discorre que apesar de os dirigentes superiores da Administração Pública 

serem abrangidos pelos princípios do artigo 37, os cargos políticos fazem parte do governo e 

não exercem função meramente administrativa. Posiciona-se no sentido de que a própria 

Constituição atribui o caráter político e, dessa forma, o Chefe do Executivo é livre para 

escolher o agente que ocupará o cargo. In verbis: 

Senhor Presidente, quando introduzi essa discussão, a partir do voto do 
Ministro Marco Aurélio, sobre a distinção entre cargo em comissão e função 
de confiança, de um lado, e, do outro, cargo de Secretário Municipal, 
Secretário de Estado, Ministro de Estado, portanto, cargos de natureza 
política, claro que eu não quis dizer que esses princípios do artigo 37 - 
legalidade e moralidade - não se aplicam aos dirigentes superiores de toda a 
Administração Pública. Agora, os cargos aqui referidos no inciso V do artigo 
37 são singelamente administrativos; são cargos criados por lei, não são 
nominados pela Constituição. 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. Diz a 
Constituição Federal sobre o Poder Executivo: o Poder Executivo é exercido 
pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado (art. 76). 
Ou seja, os Ministros de Estado são ocupantes de cargos de existência 
necessária, política, porque componentes do governo. Aonde eu quero 
chegar? O Chefe do Poder Executivo é livre para escolher seus quadros de 
governo, mas não o é para escolher seus quadros administrativos, porque 
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dentre os quadros administrativos estão os cargos em comissão, os cargos de 
provimento efetivo e as funções de confiança. 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. 
Por isso, o que decidimos no plano da ADC nº 12, e agora servindo de 
fundamento para a nova decisão, a proibição do nepotismo arranca, decola, 
deriva diretamente dos princípios do artigo 37, que são princípios extensíveis 
a toda a Administração Pública de qualquer dos Poderes, de qualquer das 
pessoas federadas. Tudo isso na vertente, na perspectiva de cargos em 
comissão e funções de confiança, que tem caráter apenas administrativo, e 
não caráter político.44 

Britto, em outra ocasião, discorreu sobre a aplicação dos princípios constitucionais 

da Administração Pública e entendeu que eles são aplicáveis a toda Administração Pública 

quando se trata do exercício de atividade de administração pública em si: 

Já nos aproximando do final desta empreitada de intelecção do caput do 
artigo 37 da Constituição brasileira como centro de revelação do regime da 
administração pública, anoto que esse regime ainda perpassa nada menos 
que cinco princípios, assim literalmente referidos: “legalidade”, 
“impessoalidade”, “moralidade”, “publicidade” e “eficiência”. Princípios, 
esses, regentes de qualquer das modalidades de administração pública com 
que inicialmente trabalhamos: a administração pública enquanto atividade e 
a Administração Pública enquanto aparelho ou aparato de poder. Logo, 
princípios que submetem o Estado quando da criação legislativa de órgãos e 
entidades, assim como submetem todo e qualquer Poder estatal quando do 
exercício da atividade em si de administração pública.45 
 

No mesmo sentido do entendimento do pleno do STF é a opinião de Cavalcante e 

Lago. Os autores entendem que existe relevante distinção entre os cargos administrativos e 

políticos, o que justifica o tratamento diferenciado quanto à incidência do nepotismo. 

Acreditam que não há violação à Constituição na livre escolha do Chefe do Executivo para a 

ocupação dos cargos políticos. Em suas palavras: 

Tem-se por justificada a exclusão do âmbito de incidência da Súmula 
Vinculante nº 13 da escolha de ocupantes para as funções políticas. Há 
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verdadeira necessidade de que assim seja. Não se poderia emprestar o 
mesmo tratamento entre as nomeações para cargos de agentes políticos e de 
agentes administrativos. 
Assim, afigura-se correto o distinguishing operado pelo Supremo Tribunal 
Federal quanto à incidência da Súmula antinepotismo, a Súmula Vinculante 
nº 13. Embora carente de maior fundamentação o acórdão em que se fixou 
tal orientação, é certo que vários motivos indicam que, ao se nomear um 
parente para cargo político (de natureza especial), não se está 
no fattispecie previsto pela decisão vinculante. 
Na verdade, tanto a diferenciação entre função de governo e função 
administrativa, quanto a nítida distinção de regime jurídico-constitucional 
entre agentes políticos e agentes administrativos, autoriza essa conclusão. 
Tem-se que a aplicação para uns casos da proibição absoluta de se contratar 
parentes, sem a correspondente vedação para outros casos, não viola os 
princípios constitucionais. Antes, realiza e respeita o próprio desenho 
institucional realizado pelo Constituinte Originário. 
Entretanto, o ato de nomeação para o exercício de cargos políticos não esta 
indene à censura. Tratando-se de nomeação de algum parente do governante, 
o ato não é presumidamente ilegal, como ocorre nos casos de nomeações 
para cargos em comissão comuns. Mas pode ser que se trate de fraude à lei 
ou o abuso de poder, quando demonstrado que o governante serviu-se desse 
expediente apenas para burlar a vedação ao nepotismo.46 

Cuida-se de analisar agora o entendimento contrário. Em informações prestadas à 

Reclamação 26.303, o PGR se posicionou no sentido de que também viola a Constituição a 

nomeação de parentes em cargos políticos. Explicitou não fazer sentido realizar a distinção 

entre cargos políticos e administrativos, já que os princípios constitucionais da Administração 

Pública também se aplicam aos cargos políticos. In verbis: 

De início, a leitura do precedente básico nesse sentido revela que nele não se 
declinou nenhuma razão normativa para a diferença em causa; ao contrário a 
conclusão surge como afirmação apodítica. Sucede que não pode ser 
endossada, em primeiro lugar, porque a distinção aludida não encontra 
nenhuma base no regime jurídico aplicável aos cargos comissionados, que, 
por definição do art. 39 da CR, é único. Além disso, excetuar-se a 
moralidade, afetada pelo nepotismo, do âmbito de incidência dos cargos 
ditos políticos deixaria sem explicação a razão pela qual esses mesmos 
agentes se submetem à legalidade, à eficiência e à impessoalidade do art. 37 
da CR. A menos que se os exonere também dos demais deveres do art. 37, 
algo que ninguém ainda ousou defender. A exclusão de tais pessoas do 
âmbito de incidência do art. 37 e, portanto, da SV 13 tem como adicional 
efeito contrário ao sistema o fato de que diversas normas do art. 37 da CR se 
dirigem, de maneira expressa, aos chamados agentes políticos, como se vê 
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em seus inc. x, xi e xv, e nos §§ 5º, 10, 11 e 12. Logo, as regras do caput do 
art. 37 também lhes regem as funções.47 

Ferreira também se posiciona contra a possibilidade de nomeação de parentes em 

cargos políticos. Acredita que não há razão para excluir os agentes políticos dos princípios 

constitucionais da Administração Pública. Acrescenta ainda que os municípios do país sofrem 

com o beneficiamento de diversos parentes, sendo então necessário que a prática seja obstada. 

Nesses termos: 

Não se justifica, racionalmente, “a exclusão dos agentes políticos, Ministros 
e Secretários de Estados, Distrito Federal e Municípios, da regra estabelecida 
para o nepotismo”, pois quando “o Chefe do Executivo Municipal nomeia 
um irmão para ocupar o cargo de Secretário de Saúde do Município 
obviamente que se configura o nepotismo, com a presença dos dois aspectos, 
o objetivo e o subjetivo”, não havendo, portanto, “motivo de excluí-lo da 
regra geral, uma vez que houve a violação dos princípios da impessoalidade 
e da moralidade administrativa”. 
Em verdade, a “exclusão dos mencionados agentes políticos do alcance da 
súmula vinculante n. 13 revela um contrassenso em total desacordo com a 
moderna doutrina dos atos políticos”, bem como o “desconhecimento da 
Suprema Corte dos reais problemas enfrentados nos milhares de municípios 
brasileiros, no que concerne à prática do nepotismo” onde o “beneficiamento 
de parentes com cargos de primeiro escalão de governo” é nefasto, às 
Administrações Públicas locais.48 

Não há unanimidade quanto a constitucionalidade da nomeação de parentes para 

cargos políticos, mas a posição defendida pelo Supremo é aquela que permite a livre 

nomeação pelos Chefes do Executivo para os cargos políticos, visto se tratar do exercício de 

função de governo e não meramente uma função administrativa. 

3.3.3. Coerência interna das decisões do STF 

Verificamos que mesmo após a edição da súmula vinculante nº 13 e a consolidação 

do posicionamento do Supremo quanto a possibilidade da livre nomeação para cargos 

políticos ainda há ocorrência de decisões contrárias ao posicionamento do Supremo. Dentro 

do próprio STF existem determinações que incidem a aplicação do verbete em casos de 

cargos políticos. 
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do sentido e do alcance normativo da súmula vinculante n. 13. Dissertação. UNICEUB. Brasília: 2015. 
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As súmulas vinculantes têm o objetivo de unificar o entendimento de determinada 

matéria no ordenamento jurídico. As decisões divergentes causam insegurança jurídica. Dessa 

forma, a súmula vem como ferramenta para que a matéria seja analisada de forma constante. 

Nesse sentido Streck diz que: 

O objetivo de qualquer sumula é deixar posto de antemão aquilo que o 
Tribunal estabelece sobre determinado assunto, par que não tenha de analisar 
cada situação diferente e dizer sobre ela a posteriori.49 

Apesar do exposto, verificamos que no julgamento do pedido de liminar na 

Reclamação 26.303 o Ministro Marco Aurélio proferiu decisão monocrática que vai de 

encontro à jurisprudência consolidada da Corte. A partir daí questiona-se se o próprio STF 

também fica vinculado a sua súmula vinculante. 

Theodoro explica a necessidade da valorização da jurisprudência e da coerência das 

decisões dentro dos Tribunais para que seja observada a segurança jurídica, sendo 

imprescindível que os tribunais possuam coerência interna:  

O novo CPC dispensou grande atenção ao fenômeno jurisprudencial, por 
reconhecer a relevante influência político-institucional que a interpretação e 
aplicação do direito positivo pelos órgãos judiciais exercem sobre a garantia 
fundamental de segurança jurídica, em termos de uniformização e 
previsibilidade daquilo que vem a ser o efetivo ordenamento jurídico vigente 
no país.  
Entretanto, para que essa função seja efetivamente desempenhada, a primeira 
condição exigível é que os tribunais velem pela coerência interna de seus 
pronunciamentos. Por isso, o novo CPC dedica tratamento especial ao 
problema da valorização da jurisprudência, dispondo, em primeiro 
lugar, que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 
estável, íntegra e coerente” (art. 926, caput).50 

O autor nos ensina que os tribunais devem manter a uniformização nas suas decisões 

e ressalta que após fixada uma tese ela deve ser aplicada. É dever daquele que entendeu de 

forma minoritária aplicar a jurisprudência dominante até que seja realizado novo debate sobre 

a matéria. Nesses termos: 

O primeiro dever imposto aos tribunais é o de uniformizar sua jurisprudência 
e de mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, caput), de modo a permitir 
a edição de enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência 
dominante (art. 926 parágrafo 1º). Sempre, pois que se estabeleça alguma 
divergência interna, deverão ser acionados os mecanismos legais e 
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regimentais destinados a promover a uniformização jurisprudencial. E uma 
vez fixada a tese uniformizadora, as opiniões minoritárias abster-se-ão de 
insistir nos entendimentos vencidos, enquanto não sobrevier fato novo 
relevante para justificar a reabertura do debate.51 

Nesse sentido também é a opinião de Streck. O autor acredita que o Tribunal deve 

seguir o entendimento fixado e que qualquer desvinculação deve ser formal e adequadamente 

fundamentada: 

A afirmação de que inexistiria uma autovinculação do Supremo Tribunal ao 
estabelecido nas súmulas há de ser entendida cum grano salis. Talvez seja 
mais preciso afirmar que o Tribunal estará vinculado ao entendimento fixado 
na súmula enquanto considera-lo expressão adequada da Constituição e das 
leis interpretadas. Como já dito, a súmula, assim como a lei, é um texto do 
qual se extrai uma norma. Por isso, a desvinculação há de ser formal, 
explicitando-se que determinada orientação vinculante não mais deve 
subsistir. Aqui, como em toda mudança de orientação, o órgão julgador 
ficará duplamente onerado pelo dever de argumentar. E, não esqueçamos, a 
própria determinação da fundamentação das decisões (art. 93, IX) se aplica à 
espécie.52 

O Ministro Marco Aurélio já havia expressado sua insatisfação com a posição do 

Tribunal de considerar os precedentes na aplicação da súmula vinculante nº 13 e excluir da 

vedação os cargos políticos. 

No julgamento pelo pleno do Agravo Regimental na Medida Cautelar na Reclamação 

6.650, o Ministro Marco Aurélio, em seu voto, opinou no sentido de que não é possível que se 

interprete a súmula vinculante e que não há exceção na súmula quanto aos cargos políticos. 

Entende o Ministro que a nomeação de parentes de até terceiro grau em cargos políticos é 

proibida. 

No caso em tela o Ministro Marco Aurélio foi o único voto vencido. Dessa forma, 

demonstra-se que o Ilustre Ministro posteriormente aplicou sua tese minoritária de forma 

monocrática.  

Como exposto por Theodoro, o Ministro tinha o dever de se abster de aplicar seu 

entendimento particular e obedecer a autoridade do Supremo aplicando o entendimento 

majoritário da Corte, sob pena de confrontar a autoridade do STF e gerar incoerência no 

ordenamento. 
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Diante ao exposto, compreende-se que deve haver uniformidade nas decisões do 

Supremo. Já que a jurisprudência do STF é no sentido de interpretar a súmula vinculante nº 13 

e considerar válida nomeação de parentes de até terceiro grau em cargos políticos verificando 

caso a caso se há ilegalidade ou fraude à lei, todos os ministros devem observar esse 

posicionamento. As teses minoritárias não devem ser levadas em consideração nos 

julgamentos sob o risco de insegurança jurídica. 

3.3.4. Novas propostas 

Frente ao desacordo gerado pela súmula vinculante nº 13 na doutrina, a decisão 

minoritária do Ministro Marco Aurélio durante o julgamento da liminar na Reclamação 

26.303 e a crítica quanto a falta de uniformidade nas decisões, cabe ressaltar que a discussão 

acerca da matéria do enunciado não é vedada. Entende-se que as opiniões minoritárias não 

devem resultar em julgados que violem a segurança jurídica, mas os debates a respeito do 

nepotismo e a abrangência de sua vedação devem estar sempre atualizados. 

A Lei 11.417/2006 prevê meios formais para alteração de súmula vinculante, dessa 

forma estão abertas possibilidades para a sua reforma. O artigo 2º da Lei prevê, em seu §3º, 

que para a revisão é necessária decisão, em sessão plenária, de dois terços dos membros da 

Corte.  

Portanto, havendo novo entendimento quanto a abrangência do anunciado ou para 

explicitar claramente a exclusão da vedação para cargos políticos e padronizar as decisões da 

Corte, é possível que o Supremo Tribunal Federal se utilize do procedimento de edição 

disposto na lei. 

O Ministério público, ao manifestar-se na Reclamação 11.605 sugeriu proposta de 

nova súmula vinculante para dirimir as interpretações divergentes na aplicação do enunciado 

nº 13. 

A Reclamação versou sobre nomeação de cônjuge e genro do prefeito para cargos de 

natureza política, quais sejam: a Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social e Secretário 

de Turismo e Cultura. 

O Procurador Geral da República expôs que seria necessário definir o alcance da 

súmula vinculante nº 13 e sugeriu a edição de súmula vinculante nº 56, com a seguinte 

redação: 

Nenhuma autoridade pode nomear para cargo em comissão, designar para 
função de confiança, nem contratar cônjuge, companheiro ou parente seu, até 
terceiro grau, inclusive, nem servidores podem ser nomeados, designados ou 
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contratados para cargos ou funções que guardem relação funcional de 
subordinação direta entre si, ou que sejam incompatíveis com a qualificação 
profissional do pretendente 

A proposta da nova súmula foi efetivada pelo Ministro Presidente do Supremo em 

2011.53 Na manifestação a respeito da proposta o Ministro Ayres Britto sugeriu que antes da 

confecção de um novo verbete é necessário ampliar o debate acerca da matéria.  

Apesar de sugerir que novos debates são essenciais antes de se editar uma nova 

súmula, o ministro entendeu que é imprescindível a elaboração de um novo texto para afastar 

as interpretações equivocadas; entretanto ele determinou que no novo verbete devem ser 

levados em consideração os precedentes da súmula vinculante nº 13 e o entendimento que a 

Egrégia Corte definiu após a sua entrada em vigor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o instituto do nepotismo, sua origem, 

conceito, os precedentes que levaram à elaboração da súmula vinculante nº 13 e a atuação do 

Supremo Tribunal Federal ao utilizar o verbete. 

Verificou-se que a origem do nepotismo remonta ao Japão por volta do ano 669 

quando a família Fujiwara colocava seus parentes em postos chave com o intuito de se 

manterem no poder. 

O nepotismo conceitua-se como a nomeação de parente para ocupar cargo público 

sem a realização de concurso como forma de favorecer a pessoa nomeada.  

Examinou-se que foi questionada a validade da vedação ao nepotismo, já que não 

havia lei formal vedando a nomeação de parentes e a Constituição não tratou a matéria de 

forma explicita, mas acredita-se que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a própria 

Constituição, ao estabelecer os princípios da Administração Pública, proibiu a prática do 

nepotismo.  

O Supremo entendeu ainda que, por se tratar de vedação proveniente dos princípios 

da Administração, não existe vicio formal subjetivo de inconstitucionalidade na lei que verse 

sobre a matéria e que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo. 

Foram analisados, então, os precedentes que deram origem a súmula vinculante nº 

13. O STF julgou alguns casos que versaram sobre o nepotismo, eles fixaram o entendimento 

que a Corte fixou para a posterior utilização do verbete. 

Viu-se que o Mandado de Segurança 23.780/MA foi julgado em setembro de 2005. 

A partir dele os Ministros firmaram o posicionamento de que a vedação ao nepotismo é 

proveniente da Constituição, sendo válido que leis que proíbam a prática sejam elaboradas. 

Ainda ficou estabelecido que o nepotismo está presente quando a pessoa nomeada é parente 

de até o terceiro grau do nomeante. 

Outro precedente foi a Ação Direita de Constitucionalidade nº 12 julgada no dia 20 

de agosto de 2008. Nele o STF entendeu que as restrições à nomeações que visem impedir o 

nepotismo não vão de encontro com a liberdade de nomeação e exoneração dos cargos 

comissionados. Importante consequência do julgamento dessa ADC foi o entendimento de 

que a vedação ao nepotismo, por ser proveniente da Constituição, abrange todos os três 

Poderes e independe de lei formal para formalizar a vedação. 

O ultimo precedente foi o Recurso Extraordinário 579.951/RN julgado no mesmo dia 

da ADC nº 12. A partir desse RE ficou estabelecido que os princípios constitucionais da 
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Administração Pública são aplicáveis no exercício da função administrativa. Dessa forma a 

atividade política fica fora da vedação. Apesar de entender que não há que se versar sobre 

nepotismo quando se trata de cargos políticos, o STF fixou que deve ser realizada análise caso 

a caso para verificar se há incidência de nepotismo cruzado ou fraude à lei. 

Após o julgamento desses precedentes, a Corte decidiu elaborar a súmula vinculante 

de número 13 pra vincular seu entendimento acerca da matéria.  

A súmula expôs que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro 

grau, em linha reta ou colateral, do nomeante é vedada. Institui que a vedação é válida para os 

três poderes e em todos os entes da Federação. O enunciado ainda explica que essa vedação é 

proveniente do próprio texto Constitucional. 

Visto isso, passamos ao objeto central do trabalho que é a verificação da aplicação da 

súmula vinculante nº 13 pela Corte. 

O enunciado não dispôs expressamente sobre a possibilidade de nomear parentes 

quando se tratar de cargos políticos; apesar disso o Supremo decidiu que a vedação não 

abrange esses casos, sendo esta a interpretação dos princípios do artigo 37 da Carta que o STF 

considerou ser constitucionalmente adequada. Nesse sentido foi a posição adotada pela Corte 

nos precedentes da elaboração da súmula e é com esse sentido que ela aplica a norma extraída 

do enunciado. O Supremo então uniformizou a aplicação da súmula realizando a interpretação 

de seu texto. 

Não obstante a tese firmada pela Corte, foi verificada a existência de decisão 

monocrática de Ministro do Supremo que optou pela aplicação literal da súmula vinculante nº 

13 e entendeu que o verbete proíbe a nomeação de parente do Chefe do Executivo para cargo 

político. 

A atuação do Supremo é criticada tanto pela realização de interpretação da súmula 

vinculante quanto pela falta de coerência interna de suas decisões. Também é fortemente 

criticado o entendimento da Corte quanto a possibilidade de se nomear parentes quando se 

tratar de cargo político. 

Verificou-se que o objetivo principal da súmula vinculante é estabelecer coerência no 

sistema jurídico e reduzir a divergência quanto a uma matéria determinada. O trabalho 

demonstrou que os objetivos foram frustrados, já que surgiram dúvidas relacionadas à 

aplicação do enunciado que geraram grande quantidade de reclamações dirigidas ao STF para 

que a Corte pudesse sanar a controvérsia. 

No que tange as críticas direcionadas a não aplicação literal do enunciado normativo 

da súmula vinculante nº 13 verificou-se que o Supremo agiu de forma acertada, pois os 
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enunciados não devem ser analisados tendo como base somente o próprio texto. O texto da 

súmula não é autônomo; dessa forma devem ser levados em consideração os precedentes que 

originaram a edição do verbete. No caso em tela os precedentes estabeleceram que a mera 

nomeação de parentes para cargo político não ofende os princípios constitucionais da 

Administração Pública, mas ainda assim deve ser realizada análise caso a caso para verificar 

se há incidência de nepotismo cruzado ou fraude à lei. 

Quanto a posição adotada pelo Supremo de aceitar a nomeação de parentes para 

cargos políticos, verificamos existência de opiniões divergentes. Há autores que explicam a 

necessidade de se realizar a diferenciação pela complexidade dos cargos políticos e existem 

outros que afirmam que essa liberdade prejudica a sociedade pelo grande número de 

nomeações de parentes existentes no país. Para o presente trabalho, assume relevo destacar 

que o  Supremo posiciona-se por afastar a aplicação da súmula para os cargos políticos. 

A análise das decisões da Corte demonstrou que deve existir coerência no Supremo 

Tribunal Federal. Todos os Ministros devem zelar pela uniformização das decisões para não 

causar insegurança jurídica. Um Ministro não pode, em um caso concreto, deixar de aplicar 

tese dominante do STF para seguir suas convicções e utilizar posicionamento minoritário seu.  

Por fim, demonstrou-se que, apesar de a Corte ter firmado sua tese, ela não é 

imutável. Deve haver coerência nas decisões e utilização do posicionamento dominante, mas 

os debates que possibilitam a alteração da compreensão do enunciado são possíveis. 

Compreendendo a dinâmica do posicionamento jurídico e mudança de posicionamento que 

pode haver a lei estabelece formas de realizar a alteração formal do enunciado ou o seu 

cancelamento. 

Encerrou-se dizendo que já foi realizado pedido formal de elaboração de nova 

súmula vinculante que esclareça os pontos do enunciado de nº 13 que geraram críticas. 

Entretanto restou entendido que antes de se editar uma nova súmula com a mesma matéria 

deve haver maior debate sobre o assunto. 
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