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PARECER Nº 002/2007/JURÍDICO/CNM 
 
 
INTERESSADOS:  Municípios Brasileiros 
 
ASSUNTO:  Nepotismo e ações do Ministério Público em todas as Unidades da 

Federação. 
 
   

 
Esta Assessoria Jurídica foi instada a pronunciar-se sobre a matéria 

Nepotismo, considerando o volume de ações empreendidas por representantes do 
Ministério Público em muitos Municípios Brasileiros, a partir de práticas de controle do uso 
dos cargos comissionados estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 
As ações dos representantes do Ministério Público, apresentadas na 

forma de recomendações, constituem-se na verdade em determinações (o que não é 
competência do MP) visto que em alguns casos, estabelecem prazos para o cumprimento 
das “recomendações” e ameaçam com a instauração da Ação Civil Pública no caso do não 
atendimento. 

 
É indispensável que esta Confederação discorde desta prática na forma 

como a mesma chega aos gestores públicos municipais, desconsiderando a autoridade 
máxima do Ente Público e usando a recomendação como forma de coação já que 
mediante ameaça. 

 
Por outro lado, é indispensável também que esta Confederação expresse 

claramente sua discordância diante das práticas abusivas de nepotismo que 
eventualmente sejam desenvolvidas por gestores públicos municipais e em decorrência 
disto, torna-se imprescindível a orientação desta Entidade Municipalista no sentido de 
chamar atenção de seus filiados nos cuidados que são indispensáveis para o atendimento 
do interesse público com o cumprimento dos princípios da administração pública.  

 
Estabelece o caput do art. 37 da Constituição de 1988: 
 
“Art.37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” 

 
Destaque-se que no direito administrativo os princípios são de extrema 

relevância, pois que possibilitam o estabelecimento do equilíbrio entre os direitos dos 
administrados e as prerrogativas da administração. 

 
A Constituição da República editada em 1988, contrariamente às 

anteriores, listou princípios que são fundamentais para a administração pública brasileira e 
ao elencá-los torna indiscutível a obrigatoriedade de adotá-los como padrão em todos os 
atos e atividades a serem empreendidos por todos os que exercem o poder público. Os 
princípios constituem o sustentáculo da atividade pública. 
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Aos princípios enumerados na carta magna, somam-se outros também 
listados na Lei nº 9.784 de 1999 que trata do Processo Administrativo Federal e que 
embora não citados expressamente pela norma constitucional, nela estão implícitos, pois 
integrantes de vários comandos da Constituição da República e que são: finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, interesse público, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica. 

 
A atuação do Agente Público e os atos que emanam da autoridade 

pública obrigatoriamente devem pautar-se pelo atendimento a estes princípios que são 
balisadores da relação entre administração e administrados. 

 
O ente público município, autônomo em decorrência da organização da 

federação brasileira, obrigatoriamente impõem aos seus agentes a prática de observância 
de todos os princípios nas ações de administração, logo, o agente público municipal está 
inteiramente sujeito ao cumprimento de todos estes princípios citados e principalmente 
aos princípios fundamentais elencados no caput do art. 37 da Constituição da República. 

 
O mestre administrativista Hely Lopes Meirelles1 afirma que “a legalidade, 

como princípio de administração significa que o administrador público está, em toda a sua atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 
desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme 
o caso”. 

A eficácia de toda a atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e 
do Direito.” 

 
É indispensável considerarmos que os princípios da administração pública 

orientam para: 

Legalidade – o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou 
desviar, sob pena de praticar ato inválido ou expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e 
criminal. 

A eficácia de toda a atividade administrativa está condicionada ao 
atendimento da LEI e do DIREITO. 

“ 2O princípio da legalidade administrativa tem, para a Administração Pública, um 
conteúdo muito mais restritivo do que a legalidade geral aplicável à conduta dos particulares. Por outro lado, 
para o administrado, o princípio da legalidade administrativa representa uma garantia constitucional, 
exatamente porque lhe assegura que a atuação da Administração estará limitada estritamente ao que 
dispuser a lei.” 

Moralidade – constitui pressuposto de validade de todo o ato da Administração Pública. 

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes – Direito Administrativo Brasileiro, 32ª edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, 
Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho,- Malheiros Editores – 2006. 
2 PAULO, Vicente e ALEXANDRINO, Marcelo – Direito Constitucional Descomplicado, 1ª edição – Editora Impetus 
–Niterói – RJ – 2007. 
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O agente administrativo deve necessariamente distinguir: o Bem do Mal; 
o Honesto do Desonesto; e ao atuar não poderá desconsiderar o elemento ético de sua 
conduta.  

Não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, 
o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o 
honesto e o desonesto. 

“3 A moral administrativa liga-se à idéia de probidade e de boa-fé. A doutrina enfatiza 
que a noção de moral administrativa não está vinculada às convicções íntimas do agente público, mas sim à 
noção de atuação adequada e ética existente no grupo social.” 

Impessoalidade - impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim 
legal. O fim legal de qualquer ato administrativo é o interesse público. 

Este princípio deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 

A impessoalidade exige que as práticas administrativas tenham sempre 
finalidade pública. Impede o administrador de buscar outro objetivo, como por exemplo o 
interesse próprio ou de terceiros. 

Celso Antonio Bandeira de Mello ensina que a impessoalidade é 
decorrência da isonomia que está claramente assegurada no inciso II do art.37 da Carta 
Magna ao exigir o concurso público para o provimento de cargo ou emprego público ou 
ainda que as licitações públicas assegurem igualdade de condições para todos os 
concorrentes como determina o inciso XXI do mesmo art.37. 

Publicidade – é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus 
efeitos externos. 

Conforme a obra já citada de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, o 
princípio da publicidade possui dupla acepção, quais sejam:  

Publicação __ a publicidade não está ligada à validade do ato, mas à sua 
eficácia, isto é, à produção dos seus efeitos. 

Transparência __ a transparência da atuação administrativa preocupa-se 
em assegurar a efetividade do controle da Administração pelos administrados. 

Os atos administrativos precisam ser motivados, pois esta declaração 
expressa das razões de sua prática, possibilita o controle de legitimidade por parte dos 
órgãos de controle e pela população. 

                                                 
3 3 PAULO, Vicente e ALEXANDRINO, Marcelo – Direito Constitucional Descomplicado, 1ª edição – Editora Impetus 
–Niterói – RJ – 2007. 
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Eficiência – a atividade administrativa precisa ser realizada com presteza, perfeição e 
rendimento funcional. A eficiência exige dos atos administrativos, resultados positivos 
para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de 
seus membros. 

O princípio da eficiência passou a ser elencado no texto constitucional 
através da EC nº 19/98 que consagrou a noção de administração gerencial na gestão 
pública. 

Pelo princípio da eficiência, exige-se que a atuação do agente público 
seja excelente no desempenho de suas atribuições e que haja preocupação com a 
produtividade. Também visa o princípio a existência de racionalidade na organização da 
administração e do serviço público, pois esta pressupõe qualidade e economicidade. 

O gestor público que respeitar estes princípios certamente não incorrerá 
em prática de nepotismo. 

A ação do Ministério Público foi desencadeada a partir da definição do 
que seja nepotismo, expressa pelo Conselho Nacional de Justiça através da Resolução nº 
7 de 18 de outubro de 2005 que embora não sendo aplicável a qualquer outra instância 
de Poder trouxe ao vocabulário jurídico um conceito até então apenas empírico. 

RESOLUÇÃO Nº 07 de 18 de outubro de 2005. 
Conselho Nacional de Justiça. 
 
“ 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.” 
 
Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os 
atos assim caracterizados. 
 
Art.2º Constituem práticas de nepotismo, entre outras: 
 
I – o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de 
cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados; 
 
II – o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de funções 
gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de 
assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante 
reciprocidade nas nomeações ou designações; 
 
III – o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de 
cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento; 
 
IV – a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
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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. 
 
§ 1º Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as nomeações ou designações 
de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso 
público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional 
do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, vedada, em qualquer caso a 
nomeação ou designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da 
incompatibilidade. 
 
§ 2º A vedação constante do inciso IV deste artigo não se aplica quando a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público houver sido precedida 
de regular processo seletivo, em cumprimento a preceito legal. 
 
Art. 3º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com 
empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal condição 
constar expressamente dos editais de licitação. 
 
Art.4º O nomeado ou designado, antes da posse, declarará por escrito não ter relação familiar ou de 
parentesco que importe prática vedada na forma do artigo 2º.” 
 

O Código Civil Brasileiro, lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, assim 
explicita as linhas de parentesco: 
 
 
“Art. 1.591 São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para as outras na relação de ascendentes 
e descendentes. 
 
Art. 1.592 São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um 
só tronco, sem descenderem uma da outra. 
 

Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem. 

Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, 
também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até 
encontrar o outro parente. 

Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. 

§ 1o O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou 
companheiro. 

§ 2o Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável.” 

As práticas do que pode ser configurado como nepotismo, realizam-se na 
admissão dos cargos em comissão ou funções de confiança. 
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No ensinar de Marçal Justen Filho4, cargos em comissão são aqueles para os 
quais a lei prevê regime de livre nomeação e exoneração. 

A Constituição não atribui à lei infraconstitucional autonomia para instituir cargos em 
comissão quando bem o entender.Como regra, os cargos em comissão são destinados “ apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento”. Logo, é inconstitucional criar cargo em comissão para 
outro tipo de competência que não essas referidas. 

Cabe uma diferenciação entre as duas figuras jurídicas próximas. O cargo em comissão 
não se confunde com a chamada “ função de confiança”, que consiste na assunção de atribuições 
diferenciadas e de maior responsabilidade por parte do ocupante de um cargo de provimento efetivo, ao que 
corresponde o pagamento de uma remuneração adicional. 

Um cargo em comissão se configura quando a lei determina que o provimento e a 
exoneração independem de um concurso público, estabelecendo a competência discricionária de amplitude 
variável para tanto. 

Estes cargos na administração pública devem compor um quadro 
específico, criado por lei e na qual se estabelecem requisitos para a investidura, 
atribuições do cargo, condições de atuação e previsão de padrão de vencimentos. 

Tratando-se de designação que obedece a discricionariedade do titular do 
poder, é claro que a nomeação de parentes para ocupá-los, indiscriminadamente, sem 
obediência a parâmetros estabelecidos em lei, poderá indicar favorecimento o que 
contraria por inteiro os princípios da administração pública acima elencados e sobre os 
quais discorremos. 

Por outro lado, não podemos ignorar que nos pequenos municípios, onde 
técnicos qualificados não são abundantes, muitas vezes o gestor precisará valer-se de 
algum parente para atender o interesse público maior. Por esta razão, é indispensável que 
o ato administrativo que redundará na nomeação de um parente para o exercício de uma 
função de confiança seja devidamente motivado. A motivação possibilitará a avaliação da 
prática pelos órgãos de controle e pela população em geral. 

O recomendável é que considerando que o Município é um Ente Federado 
que goza de prerrogativas constitucionais para legislar sobre assuntos de interesse local e 
que a Constituição da República não estabelece os parâmetros em que se situam os 
princípios da administração pública, atendendo ao princípio da razoabilidade, este deve 
produzir legislação específica que discipline a matéria. 

A lei municipal poderá definir o que seja nepotismo, respeitando é claro 
os conceitos já consagrados e estabelecer as excepcionalidades para a ocupação de 
cargos de confiança por parentes dos titulares de Poder. Ao fazê-lo, logicamente não 
poderá desrespeitar os princípios consagrados na Constituição da República e na 
Constituição do Estado. 

                                                 
4 FILHO, Marçal Justen – Curso de Direito Administrativo, Editora Saraiva – 2005. 
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Por fim cumpre-nos orientar no sentido de que os gestores municipais 
atendam aos pedidos de informações formulados por quaisquer órgãos de controle 
externo e que através de seus órgãos de controle interno revisem todas as nomeações de 
cargos em comissão e funções de confiança; verifiquem a existência de parentesco nos 
parâmetros do Código Civil Brasileiro; justifiquem as eventuais designações imperiosas 
para o cumprimento das obrigações do Ente Público para com os munícipes; verifiquem a 
existência de possíveis favorecimentos e providenciem na eliminação destas práticas que 
poderão ser consideradas delituosas. 

Torna-se imperioso lembrar que o descumprimento dos princípios da 
administração pública enseja o indiciamento por improbidade causando sérios transtornos 
ao gestor público, agente político ou não e à administração como um todo. 

Este nosso parecer. 

Brasília, DF 11 de junho de 2007. 

 

Elena Garrido - OAB/RS nº 10.362                                                        
Assessora Jurídica da CNM. 


