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Procuradoria Especial da Atividade Consultiva ~PRCON

PARECER nOJblI/2015-PRCONIPGDF
PROCESSO n" 0480-000232/2014
INTERESSADA: SECRETARIA DE

CONTROLE (ATUAL
GERAL DO DF)

ASSUNTO: NEPOTISMO

v'

TRANSPARÊNCIA E
CONTROLADORlA_

NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13.
COMPLEMENTAR 840/2011. DECRETO
ORIENTAÇÕES JURÍDICAS.

I - A Emenda à Lei Orgânica n." 67, de 2013, ao incluir o § 9° no
artigo 19, não revogou o Decreto 32.75112011. Isso porque ambos os
diplomas convergem no sentido de vedar a nomeação de dois parentes
para cargo em comissão ou função comissionada dentro da estrutura
da mesma pessoa jurídica (entidade estatal) (parecer n.? 357/2014, da
PROPES).

LODF. LEI
32.75117011.

Ir - liA Súmula Vinculante 13 impede a nomeação de cônjuge,
companheiro, filho, pai, mãe, irmão, avós, bisavós, netos, bisnetos,
tios, sobrinhos, sogros, genro, nora, cunhados, concunhados,
padrasto, madrasta e enteados para cargos em comissão (sem
vínculo) ou funções gratificadas (com vínculo) --- considerada a
unidade federada como um todo (isto é, a inteireza do seu complexo
administrativo e a integralidade dos seus Poderes): (a) da autoridade
que detém o poder de nomear; ou, (b) de servidor efetivo da mesma
pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento" (parecer 32/20 15-PRCON).
III - Ressalvem-se, contudo, as seguintes hipóteses, que não
configuram o nepotismo: a) servidores efetivos da carreira (assim
como os empregados de carreira - permanentes -, desde que
concursados) em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou a
função gratificada ocupada, desde que observada a compatibilidade
do grau de escolaridade, ou a compatibilidade da atividade que lhe
seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função
comissionada a ocupar, além da qualificação profissional do servidor;
b) nomeação ou designação realizada antes do início do vínculo
familiar entre o agente público e o nomeado ou designado, desde que
não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do nepotismo; e
c) nomeação para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, quando precedida de regular processo seletivo.
IV - O critério mais apropriado para se definir qual investidura deverá
ser mantida é o temporal. Isso porque, por óbvio, somente se pode
cogitar de nepotismo com o aperfeiçoamento da segunda investidura.
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Ou seja, a segunda investidura é que padece de ilegalidade, ensejando
a exoneração do servidor.
V - A Administração Pública distrital não pode contratar sem prévio
procedimento licitatório pessoa jurídica na qual haja administrador ou
sócio com poder de direção que seja familiar de autoridade
administrativa, ou, ainda, ocupante de cargo em comissão ou função
de confiança no Distrito Federal.

VI - Deverão ser exonerados todos os servidores nomeados em
contrariedade à Súmula Vinculante 13, independentemente do
momento em que aperfeiçoadas as nomeações. É que a proibição do
nepotismo decorre de uma mera interpretação do artigo 37, caput, da
Constituição, não se podendo, ainda, cogitar de direito adquirido
daqueles nomeados em período pretérito a sua promulgação
(impossibilidade de invocação de direito adquirido a regime jurídico).
VII - Como a Administração é que tem interesse em comprovar o
"companheirismo" em casos de nepotismo, entende-se mais adequado
exigir-se dos ocupantes de cargo em comissão ou função
comissionada que, ao tomar posse, subscrevam declaração atestando
que não convivem em união estável com servidor que detenha cargo
ou função em comissão na mesma pessoa jurídica, sob as penas da lei
(artigo 5° do Decreto 32.75112011). Sugere-se, ainda, que todos os
titulares de cargos em comissão e funções comissionadas sejam
convocados a firmar referida declaração, em que deverá constar o
momento em que iniciado o vínculo familiar. Vindo a lume,
posteriormente, informação sobre a existência de união estável
pretérita com servidor nessas condições, deverá o declarante ser
responsabilizado penal e administrativamente.

VIII - Nas hipóteses em que a ocupação do cargo e a representação no
Conselho são indissociáveis, sendo a segunda mera decorrência do
primeiro, não se pode cogitar do nepotismo. Ao revés, se a nomeação
não emanar, puramente, da presença em determinado cargo e,
sobretudo, se a atuação no conselho for remunerada, é ela contrária
aos princípios insculpidos no artigo 37, caput, da CF, sendo, portanto,
vedada. Precedente STF, aplicável por analogia.
IX - Pode o DF, perfeitamente, editar normas mais rígidas quanto à
configuração do nepotismo, o que "não retira a possibilidade de, em
cada caso concreto, proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz
do art. 37, caput, da CF/88" (Precedente STF). Por outro lado, o STF
entende inconstitucional norma que abrande o enunciado da Súmula
Vinculante n," 13, por ofender os postulados da impessoalidade,
eficiência, igualdade e da moralidade (v. g., ADIn 3.745, Ministro
Dias Toffoli). ).
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x -O § 10, do artigo 19, da LODF, e os incisos I (exceto no que tange
aos aposentados) e lI, do § 2°, do artigo 16, da LC 840/2011, são
compatíveis com a CF e com o enunciado da Súmula Vinculante n."
13. Por sua vez, a expressão "incluídos os aposentados" contida no
inciso I e o inciso I1I, do § 2°, do artigo 16, da LC 84012011, não foi
recepcionada pela Emenda à Lei Orgânica n.° 67/2013.

XI - O STF vem admitido que o Chefe do Poder Executivo nomeie
seu parente, ou, ainda, dois parentes entre si, para cargos políticos
(como, p. e., de Secretário de Estado), por não se submeterem às
regras contidas no artigo 37 da CF (Precedentes). Ocorre, contudo,
que essa exceção, obviamente, não abarca os parentes de Secretários
de Estado que venham a ocupar cargo em comissão ou função
comissionada, cuja natureza é meramente administrativa, a chamar à
incidência o artigo 37 da CF. É que, em virtude da ampla ingerência
do Secretário de Estado nas decisões da Administração, a nomeação
de um parente viola o princípio da moralidade. Nesses casos,
portanto, configurado o nepotismo, sendo ilegal a nomeação.

XII - Esbarrando determinado caso no óbice da Súmula Vinculante
13, a configuração do parentesco é objetiva, afigurando-se
despicienda a demonstração da intenção de contornar a vedação
constitucional ou obter qualquer beneficio com o favorecimento de
parentes. Por outro lado, nas hipóteses em que não incide a dicção da
Súmula Vinculante n.? 13, "deve ser averiguada a efetiva existência
de influência do servidor efetivo ou sem vínculo para nomeação ou
designação do parente para o cargo em comissão". Precedentes STF.

XIII - A exoneração e o tornar sem efeito a nomeação são institutos
distintos: o primeiro é o mero desligamento do cargo e tem efeitos ex
nunc; já O segundo decorre de vício de legalidade e, dessarte,
comporta efeitos ex tunc. Caracterizado o nepotismo, nos termos do
artigo 5° da Resolução CNJ n? 7/2005 e o artigo 6° do Decreto
32.75112011, deve o servidor ser exonerado.

Senhora Procuradora-Chefe,

Folhan'--j_ 58
Processo n~-5-IfQaoJ~fj;nP,
Ruori;;:r:;:r-T'f'O..- Matricula Iis&(;

RELATÓRIO

1. Em 17 de junho de 2014, a douta Assessoria Juridico-

Legislativa da antiga STCIDF formulou consulta, ratificada pelo Secretário da
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14), para que fossem respondidas as seguintes indagações (fls.

"1 A vigência da Emenda à Lei Orgânica do DF nO67/13
importa na revogação tácita do inciso II do Art. 3° do Decreto n° 32. 751:
'Art. 3° São proibidas as nomeações, contratações ou designações para
cargo em comissão ou função de confiança e atendimento a necessidade
temporária de excepcional interesse público, de:I - familiar de autoridade
administrativa, no âmbito de toda a Administração Pública Direta e
Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal; II - familiar de ocupante
de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito do mesmo árgão
ou entidade', fazendo a vedação alcançar a nomeação de cônjuge,
companheiro ou parente de autoridade e de servidor do Distrito Federal
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, não apenas para o
mesmo ôrgão ou entidade, mas para toda a pessoa jurídica Distrito
Federal?

2 Em caso de nomeação de um servidor efetivo para cargo em
comissão, poderá ser nomeado cônjuge, companheiro ou parente seu, por
afinidade ou consanguinidade, até o 3 grau, sem cargo efetivo, para cargo
em comissão, no mesmo ôrgão ou entidade?

3 Em caso de nomeação de um servidor efetivo para cargo em
comissão, poderá ser nomeado cônjuge, companheiro ou parente seu, por
afinidade ou consanguinidade, até o 3° grau, para cargo em comissão, sem
cargo efetivo, em outro órgão ou entidade?

4 Podem ser nomeados dois familiares, sem vínculo efetivo,
para cargos em comissão de órgãos diferentes do Distrito Federal (por
exemplo, para Administrações Regionais diferentes ou Tribunal de Contas
e Procuradoria Geral do Distrito Federal)?

5 Podem ser nomeados dois familiares, sem cargo efetivo, para
cargo de provimento comissionado, sendo um para a Secretaria de
Governo e outro para uma Administração Regional, que é vinculada
àquela?

6 Se os cargos identificados com a prática de nepotismo
estiverem na estrutura administrativa de ôrgãos independentes diversos
(um cargo na Câmara Legislativa e outro no Tribunal de Contas e outro na
Procuradoria Geral do Distrito Federal) quem deverá exonerar seu
servidor?

7 Tendo em consideração o que dispõe o Art. 3~ § 2° do
Decreto n" 32.751: 'É vedada ainda a contratação direta, sem licitação,
por órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal, de
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção
que seja familiar de qualquer autoridade administrativa e, no âmbito do
mesmo órgão ou entidade, de familiar de ocupante de cargo em comissão
ou função de confiança', deve-se manter o âmbito de incidência 'mesmo
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órgão ou entidade' ou considerar como âmbito de incidência a pessoa
jurídica Distrito Federal?

8 Tendo em conta que a Administração Pública não pode
praticar ato legítimo sem que haja devida autorização Constitucional,
Legislativa ou Regulamentar; que a adoção da forma Republicana de
Governo na Constituição Federal tem como consequência a separação
entre espaço público e espaço privado e veda a apropriação privada do
espaço público por interesses privados; que a nomeação de cônjuges,
parentes e companheiros para cargos de provimento comissionado importa
em uma apropriação privada do espaçopúblico: se um órgão independente
não regulamentou a prática de nepotismo, deverá anular as nomeações
ocorridas após a promulgação da Constituição de 1988, da publicação da
Súmula Vinculante nO13108ou da publicação da Emenda à Lei Orgânica
do Distrito Federal n" 67113?

9 Quais as provas documentais necessárias a serem exigidas
para a comprovação do companheirismo previsto como vínculo familiar
que pode caracterizar aprática de nepotismo?

10 A vedação de prática de nepotismo prevista pela nova
redação da LODF alcançaria também os cargos de conselheiros dos
diversos Conselhos vinculados às Secretarias do Governo do Distrito
Federal (de Políticas de Desenvolvimento Rural, de Administração e
Fiscalização de Áreas Públicas Rurais Regularizadas, de Cultura, de
Segurança Alimentar, de Educação, de Saúde, de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal, de Contribuintes, entre outros) bem como os
cargos de outros órgãos colegiados do Distrito Federal?

Antes que fosse emitido parecer, contudo, a própria

autoridade consulente solicitou a restituição dos autos à Pasta, a fim de que
ampliasse os termos da consulta (fls. 15/17). Isso porque a Promotoria de

Defesa do Patrimônio Público e Social do MPDFT teria encaminhado, ao

Gabinete da Governadoria do DF, recomendações que relatam a prática do

nepotismo no âmbito distrital, possivelmente contrárias aos §§ 9° e 10, do artigo

19, da LODF (fls. 18/27).

3. O pedido foi então acatado pela 1. Subprocuradora-

Geral Ana Virgínia Christofoli às fls. 28.
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Nesse diapasão, os autos seguiram à Assessoria

Jurídico-Legislativa da Controladoria-Geral, que, após tecer longas

considerações sobre o nepotismo, recomendou fosse esta Casa instada a
fOlha~,'_. __ .01__.~
P(oc~:.:J~._t2120M Qqj
Rubr a .' j:X:le::'.,Matricuia '1i3tff;L t;

"a) O Distrito Federal pode editar rma estadual (Lei
Complementar n.o 840/2011) com previsão de 'hipóteses mais rigorosas
(ampliação dos casos de nepotismo) que o enunciado da Súmula Vinculante
n. o 13/STF? Exemplificando, o art. 16, L da Lei Complementar n. o

840/2011 é compatível com o art. 37, caput, da CF/88 e Súmula Vinculante
n.o 13/STF, ao proibir a nomeação de familiar do Vice-Governador na
administração direta, autárquica oufundacional?

b) O Distrito Federal pode editar norma legal e constitucional
(Lei Complementar n. o 840 e LODF) com previsão de hipóteses mais
flexíveis (redução dos casos de nepotismo) que o enunciado da Súmula
Vinculante n. o I3/STF? Exemplificando, o art. 16, § 2~ incisos I a IIL da
Lei Complementar n.o 840/2011, bem como o art. 19, § 10, da LODF,
acrescida pela Emenda n.o 67/2013, são compatíveis com o art. 37, caput,
da CF/88 (principio da moralidade) e com o enunciado da Súmula
Vinculante n.o 13/STF?

c) De acordo com a normatividade vigente (Súmula Vinculante
n.o 13/STF, art. 19, §90 e §10 da LODF, Lei Complementar n.o 840/2011,
pareceres da PGDF e decisões do STF), configura ou não nepotismo a
nomeação de servidor, com ou sem vinculo efetivo, para cargo em
comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada, parente de
agente político, como,por exemplo, Secretário de Estado?

d) Configura, a priori, nepotismo a nomeação de pessoa com
ou sem vínculo efetivo com o órgão para cargo de direção, chefia ou
assessoramento, parente até 30 grau, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, de servidor efetivo ou sem vínculo ocupante
de cargo em comissão na mesma pessoa jurídica? A hipótese deve ser
analisada concretamente, ou seja, deve ser averiguada a efetiva existência
de influência do servidor efetivo ou sem vínculo para nomeação ou
designação do parente para o cargo em comissão, nos termos da decisão
proferida no MS 28.485, Rei. Min. Dias To.ffoli?

e) Há diferenciaçãojurídica entre os institutos da 'exoneração'
e de 'tornar sem efeito a nomeação'? Em caso positivo, qual o instituto
jurídico a ser aplicado ao servidor que incorre na hipótese de nepotismo?

f) Se os cargos identificados com a prática de nepotismo
estiverem na estrutura administrativa de órgãos autônomos/tndependetues
diversos (um cargo na Câmara Legislativa e o outro no Tribunal de Contas
ou na Procuradoria-Geral do Distrito Federal), quem deverá exonerar ou
tornar sem efeito a nomeação?

esclarecer as seguintes dúvidas (fls. 43/53):

Folhél n? \bbo~._---. __..- •
Q -~ v-o M:<trirtl\::l
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g) Na hipótese de dois parentes que ocupam cargo de
Secretário de Estado, estes podem integrar, concomitantemente e mediante
remuneração, conselhos, comissões, comitês, órgãos de deliberação
coletiva ou assemelhados? "

Geral Adjunto às fls. 54.

Essa sugestão foi acolhida pelo Senhor Controlador-

6. É o relatório. Segue a fundamentação.

FC:han~o ~
FUNDAMENTAÇÃO prOf.esS~Q ~ãÔJ1.ori~ftl/4-

RUb~.J'.mt.2,..!J.a!;icI!12 ... ~

7. Como se sabe, em 2005, o Conselho Nacional de

Justiça editou a Resolução n" 7 (alterada pela Resolução n° 9, de 2005), vedando

o nepotismo no Poder Judiciário, nos seguintes termos:
I
'I
i
I

"Art. 1°É vedada aprática de nepotismo no âmbito de todos os
órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.

Art. 2° Constituempráticas de nepotismo, dentre outras:
1 . o exercício de cargo de provimento em comissão ou de

função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juizo, 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 dajurisdição 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

7
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terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros oujuízes 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 oujuízes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direção e de assessoramento.

§ 1° Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, Il e I/I
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.

§ 2° A vedação constante do inciso /V 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 depreceito legal.

Art. 3° 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. 4° O nomeado ou designado, antes da posse, declarará por
escrito não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática
vedada naforma do artigo Z"

Art. 5° Os Presidentes dos Tribunais, dentro do prazo de
noventa dias, contado da publicação deste ato, promoverão a exoneração
dos atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão e de funções
gratificadas, nas situações previstas no art. 2°, comunicando a este
Conselho.

Parágrafo único Os atos de exoneração produzirão efeitos a
contar de suas respectivas publicações.

Art. 6° O Conselho Nacional de Justiça, em cento e oitenta
dias, com base nas informações colhidas pela Comissão de Estatística,
analisará a relação entre cargos de provimento efetivo e cargos de
provimento em comissão, em todos os Tribunais, visando à elaboração de
políticas que privilegiem mecanismos de acesso ao serviço público
baseados emprocessos objetivos de aferição de mérito. tr

8
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8. Essa resolução foi objeto da Ação Declaratória de

Constitucionalidade 12, na qual o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o

pedido de medida liminar, proclamou sua higidez constitucional.

9. Na oportunidade, afastou-se o argumento de que a

Resolução ofenderia a liberdade de nomeação e exoneração de cargos em

comissão e funções de confiança (CF, art. 37, 11 e V), preconizando-se sua

inteira legitimidade e assentando-se que o Poder Executivo e o Poder

Legislativo deveriam proceder de idêntica maneira.

10. Acresça-se que o Relator, o eminente Ministro Carlos

Britto, embora inicialmente tenha restringido a aplicabilidade da Resolução no

que diz com as relações de parentesco, por afmidade, ao segundo grau, nos

exatos termos do Código Civil, recuou nessa inteligência, após as intervenções

dos Ministros Nelson Jobim, Cezar Peluso e Sepúlveda Pertence:

"O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM (PRESIDENTE) -
Sustento, Ministro Cezar Peluso, que a questão do parentesco definida no
Código Civil é para efeitos civis e, aqui, visa-se a vigência absoluta do
princípio da impessoalidade. Não teremos a impessoalidade efetiva se
deixarmos em aberto - como o Conselho fechou - a possibilidade de
nomeação dos chamados parentescos por afinidade; porque a
impessoalidade será rompida exatamente por esse caminho.

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Entra na mesma
ratio juris, ou seja, o problema não é de definir quais são os parentes para
efeitos civis, mas definir quais aquelas pessoas que, sob a classe de
parentela, tendem a ser escolhidas, não por interesse público, mas por
interesse de caráter pessoal.

Não faço nenhuma restrição, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO (RELATOR) -
Senhor Presidente, também é justo. Se Vossas Excelências entendem que a
resolução nada mais fez do que transformar o terceiro grau de parentesco
num simples critério de inibição, eu concordo.

9
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o SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - Há uma
relação familiar, ainda que, para os efeitos do Código Civil, não seja
chamada deparentesco ".

11. Posteriormente, em 20/08/2008, examinando o mérito

da ADC 12, a Suprema Corte manteve o entendimento exposto quando da

concessão da liminar, julgando-a procedente. Na mesma data, foi examinado o

Recurso Extraordinário 579.951-RN, em que se proclamou ilícita a prática de

nepotismo em todos os Poderes da República, não se exigindo, para se coibir tal

prática, a edição de lei formal. Isso porque a proibição de nomeação de parentes

seria extraída dos princípios insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição,

que são autoaplicáveis (prescindindo, portanto, da edição de lei formal).
'I

I

I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
i

12. Com efeito, no dia seguinte (21/08/2008), o STF,

também invocando as decisões proferidas na Medida Cautelar na Ação Direta

de Inconstitucionalidade 1.521-RS e no Mandado de Segurança 23.780-MA,

editou a Súmula Vinculante 13, abarcando inclusive o denominado "nepotismo

cruzado". Eis o teor dessa Súmula Vinculante:

"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".

13. Ao interpretar esse comando, a douta Procuradoria de

Pessoal assentou que lia justificativa lógica da vedação do nepotismo, extraída dos

precedentes do Supremo Tribunal Federal. é da clássica situação, no sentido de evitar que
outro agente público (ainda que titular de cargo efetivo), parente ou cônjuge de autoridade

10
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administrativa ou outro servidor titular de cargo de direção, chefia ou assessoramento,

venha a ser contemplada por injunções políticas ou influência pessoal do seu marido,

esposa, pai, irmão, avô, com vistas à ocupação de posto nos quadros da Administração
Pública. Os precedentes também tolheram o nepotismo mesmo em caso de ofavorecido ser

servidor de carreira, em vista de evitar o alpinismo administrativo, ou seja, que o parente
ou cônjuge de outro servidor (com cargo em comissão de chefia, direção ou

assessoramento) ou autoridade da Administração Pública invista-se regularmente em

cargo efetivo de menor hierarquia ou categoria funcional e seja subitamente alçado para
elevados postos comissionados pela interferência nepotista (..) Outro aspecto que não deve

ser olvidado é o princípio da moralidade, o qual desaconselha que pairem suspeitas de

favorecimento pessoal do agente oupreferências motivadas por parentesco ou laço conjugal,
o que leva mesmo a incluir, na extensão dos efeitos da súmula em testilha, não apenas
investiduras de terceiros sem vínculos permanentes com a Administração, mas também

situações envolvendo servidores de carreira parentes de autoridades ou outros agentes

públicos" (Parecer n." 2.946/2012, da PROPES).

14. Acresça-se, ainda, que esta Especializada

recentemente proclamou que "a Súmula Vinculante 13 impede a nomeação de cônjuge,

companheiro, filho, pai, mãe, irmão, avós, bisavós, netos, bisnetos, tios, sobrinhos, sogros,
genro, nora, cunhados, concunhados, padrasto, madrasta e enteados para cargos em

comissão (sem vínculo) ou funções gratificadas (com vínculo) --- considerada a unidade

federada como um todo (isto é, a inteireza do seu complexo administrativo e a integralidade

dos seus Poderes): (a) da autoridade que detém o poder de nomear; ou, (b) de servidor

investido em cargo de direção, chefia ouefetivo da mesma pessoa juridica,

assessoramento"l (Parecer 32/2015). '~:~:'~Mo~~~F.iJj~:,"v~:Z4;~;!;~;i-i~~:;"~~_~if~-6
1 Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR EFETIVO DO PODER EXECUTIVO, QUE
EXERCE FUNÇÃO COMISSIONADA EM TRIBUNAL, AO QUAL SEU IRMÃo É VINCULADO COMO
JUIZ. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. SÚMULA VINCULANTE
N. 13: NEPOTISMO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.!. Não se faz necessária comprovaçAo
de "vinculo de amizade ou troca de favores" entre o irmlo do Impetrante e o Desembargador Federal de
quem é assistente processual, pois é a análise objetiva da situação de parentesco entre o servidor e a

11
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15. Essa súmula vinculante, contudo, não pretendeu

exaurir todas as hipóteses que configuram nepotismo (STF, MS 31.697,

Ministro Dias Toffoli),

16. Assim, os entes federativos poderão, eventualmente,

editar normas que estabeleçam outras hipóteses que não as previstas pelo

Supremo Tribunal Federal.

i....-' 17. Há, entretanto, situação em que o próprio Supremo

Tribunal Federal afasta a incidência da Súmula Vinculante n." 13: cargos de

natureza política. É o que se infere, por exemplo, de apartes do Ministro Carlos

Britto no já citado RE 579.951-RN:

"Quando proferi voto na ADC n" 12, entendendo - e a Corte
concordou - que os princípios do artigo 37 eram extensíveis a toda a
Administração Pública, tive em conta a própria expressão 'Administração
Pública', porque esses princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, etc vêm num contexto não de governo, não de poder político,
mas de Administração Pública, ou seja, para exercício da atividade
administrativa. A Administração Pública, aqui, parece-me, é segmento do
governo. O governo é mais do que a Administração Pública, porque
incorpora ingredientepolítico.

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
estariamfora do alcance da decisão que tomamos na ADC n" 12, porque o
próprio Capítulo VII é Da Administração Pública enquanto segmento do
Poder Executivo. E sabemos que os cargospolíticos, corno,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

pessoa nomeada para exercício de cargo em comissão ou de confiança na mesma pessoa jurídica da
Administração Pública que configura a situação de nepotismo vedada, originariamente, pela Constituição
da República. 2. A configuração de afronta ao princípio da isonomia pressupõe identidade de situações com
tratamento diverso, o que, à evidência, não ocorre na espécie. 3. Mandado de segurança denegado" (MS 27945,
Relator(a): Mln. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/0812014, ACÓRDÃO
ELETRÓNlCO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014).

Folha n' _.+ .h-:l- _..... ) -
Processe"~1iii'(lf}iz-;ji:j(sX14I;
~. c. __Á J I_~ /I , •••••• ,..L,,J, 1!Ç.l I:
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Supremo Tribunal Federal:

Nesse sentido também são os seguintes acórdãos do
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alcançados pela imperiosidade do artigo 37, com seus lapidares princípios.
Então, essa distinção me parece importante para, no caso, excluir do
âmbito da nossa decisão anterior os Secretários Municipais, que
correspondem a Secretários de Estado, no âmbito dos Estados, e Ministros
de Estado, no âmbitofederal.

(...)
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 épara
escolher seus quadros administrativos, porque 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 Estadn
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 nO12, 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 efunções de confiança, que têm caráter
apenas administrativo, e não caráterpolltico ''.

) 13
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" 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." (RE 825682 AgR, Relator(a): Min.
TEOR! ZA VASCKI, Segunda Turma, julgado em

A

10/02/2015, PROCESSO ELETRONICO DJe-039 DIVULG
27-02-2015 PUBLIC 02-03-2015)

"AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM
RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE
GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO
DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE N' 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 n° 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2.
Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE
579.95I/RN, reI. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008.3.
Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em
relação às alegações extemadas 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." (Rei
6650 MC-AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2008, DJe-222 DIVULG
20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-
00277 RTJ VOL-00208-02 PP-00491)

Falh? :1' _j -'-- q ) .
Fr0~e5S0)t}ISfLo.º_ O.:2:.i&J~j~
RubriAJ..1I'Y'1t!..M,tri,:uI8 ~.9I.fJ--C
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"Reclamação - Constitucional e administrativo - Nepotismo -
Súmula vinculante n" 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 n" 13. 4. Reclamação
julgada procedente." (Rei 7590, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em. 30/09/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014
PUBLIC 14-11-2014)

19. Registre-se, por outro lado, que o Supremo Tribunal

Federal já decidiu que é inconstitucional lei estadual que flexibilize, em alguma

hipótese, o comando contido na Súmula Vinculante 13 (ADI n° 3.745, Ministro

Dias Toffoli).

20. Prosseguindo, certo é que, como o artigo 103-A, da

Constituição, preceitua que as Administrações Públicas federal, estadual,

distrital e municipal, direta e indireta, devem obediência à súmula vinculante

(sujeitando-se à cassação, mediante reclamação, quaisquer atos que colidam

com o seu enunciado, a partir de sua publicação na imprensa oficial), foi editado

o Decreto distrital 32.751/2011.

.5
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21. Esse Decreto, que dispõe sobre a vedação do

nepotismo no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder

Executivo do Distrito Federal, considera, em seu artigo 2°, para os seus fins, "1-

Nepotismo: a nomeação de familiar para o exercício de cargo em comissão ou de confiança

no âmbito do Poder Executivo; II - familiar: cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha

reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive; 111-

autoridade administrativa: Governador e Vice" (art. 2°). Em seguida, prescreve o

Decreto:

"Art. 3° São proibidas as nomeações, contratações ou
designações para cargo em comissão ou função de confiança e atendimento
a necessidade temporária de excepcional interesse público, de:

I - familiar de autoridade administrativa, no âmbito de toda a
Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Distrito
Federal;

11- familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de
confiança, no âmbito do mesmo órgão ou entidade.

§lo Aplicam-se também as vedações deste Decreto quando
existirem circunstâncias caracterizadoras de ajuste para burlar as
restrições ao nepotismo, especialmente mediante nomeações ou
designações recíprocas, envolvendo órgão ou entidade da Administração
Pública do Distrito Federal.

§2" É vedada ainda a contratação direta, sem licitação, por
órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal, de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que
sejafamiliar de qualquer autoridade administrativa e, no âmbito do mesmo
órgão ou entidade, de familiar de ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança.

§3° As vedações deste artigo estendem-se às relações
homoafetivas.

Art. 4° Não se incluem nas vedações deste Decreto as
nomeações, designações ou contratações:

I - de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem
como de empregados permanentes, inclusive aposentados, observada a
compatibilidade do grau de escolaridade do cargo ou emprego de origem,
ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade
inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, além da
qualificação profissional do servidor ou empregado;

l 16
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11- realizadas anteriormente ao início do vínculo familiar entre
o agente público e o nomeado, designado ou contratado, desde que não se
caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do nepotismo;

111- de pessoa já em exercício no mesmo órgão ou entidade
antes do início do vínculo.familiar com o agente público, para cargo,
função ou emprego de nível hierárquico igualou mais baixo que o
anteriormente ocupado;

IV -para atendimento a necessidade temporária de excepcional
interessepúblico, quando precedidas de regular processo seletivo.

Parágrafo único. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de
familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob
subordinação imediata da autoridade administrativa.

Art. 5° No ato da posse, todo servidor investido em cargo em
comissão ou função comissionada, no âmbito da Administração Pública do
Distrito Federal, preencherá declaração acerca da existência de vinculo de
parentesco, naforma definida no Anexo 11deste Decreto.

§1° O servidor já empossado na data da publicação deste
Decreto, deverá preencher a declaração no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir de sua publicação.

§2° A declaração de que trata este artigo, devidamente
preenchida, datada e assinada, será juntada à respectiva pasta funcional,
onde permanecerá à disposição dos órgãos de controle, devendo o servidor
atualizá-la mediante o lançamento de fato novo que tenha surgido
posteriormente.

§3° As declarações que suscitarem dúvidas sobre a aplicação
de Decreto, deverão ser encaminhadas ao titular do órgão ou entidade
para exame e avaliação.

Art. 6° Constatada a existência de nepotismo, o titular da órgão
ou entidade deve providenciar ou solicitar, conforme o caso, a imediata
exoneração ou dispensa do servidor público ou empregado.

Parágrafo único. Cabe à Secretaria de Estado de
Transparência e Controle do Distrito Federal notificar às autoridades
competentes os casos de nepotismo de que tomar conhecimento, sem
prejuízo da responsabilidade permanente dos servidores ou autoridades
investidas no cargo ou função de confiança, de zelar pelo cumprimento
deste Decreto, assim como de apurar situações irregulares, de que tenham
conhecimento, nos órgãos e entidades correspondentes.

Art. 7° Serão objeto de apuração especifica os casos em que
haja indícios de influêncta ou interferência dos agentes públicos ocupantes
de cargo em comissão oufunção de confiança:

I - na nomeação, designação ou contratação de familiares em
hipóteses não previstas neste Decreto;

11 - na contratação de familiares por empresa prestadora de
serviço terceirizado ou entidade que desenvolva projeto no âmbito de
órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal.

17
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Art. 8° Os editais de licitações deverão estabelecer vedação de
que pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder
de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva
projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal
em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de:

I-contrato de serviço terceirizado;
11 - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de

bens;
111- convênios e os instrumentos equivalentes.
Art. 9° Os casos omissos ou que suscitem dúvidas serão

analisados e disciplinados pela Secretaria de Estado de Transparência e
Controle do Distrito Federal, ouvida a Procuradoria-Geral do Distrito
Federal, sempre que a dúvida suscitada envolva questão de natureza
jurídica.

Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário. n

Com efeito, veio a lume, após, a Lei Complementar n.?

840, de 2011, cujo artigo 16 dispõe que:

"Art. 16. É vedada a nomeação, para cargo em comissão ou a
designação para função de confiança, do cônjuge, de companheiro ou de
parente, por consanguinidade até o terceiro grau ou por afinidade:

I - do Governador e do Vice-Governador, na administração
pública direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo;

11- de Deputado Distrital, na Câmara Legislativa;
111 - de Conselheiro, Auditor ou Procurador do Ministério

Público, no Tribunal de Contas;
IV - (VETADO).
§1"As vedações deste artigo aplicam-se:
I- aos casos de reciprocidade de nomeação ou designação;
11- às relações homoafetivas.
§ 2" Não se inclui nas vedações deste artigo a nomeação ou a

designação:
I - de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo,

incluídos os aposentados, desde que seja observada:
a) a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo efetivo

com o cargo em comissão ou a função de confiança;
b) a compatibilidade e a complexidade das atribuições do

cargo efetivo com o cargo em comissão ou a função de confiança;
II - realizada antes do início do vínculo familiar entre o agente

público e o nomeado ou designado;
111 - de pessoa já em exercício no mesmo órgão, autarquia ou

fundação antes do início do vínculo familiar com o agente público, para

18
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cargo, função ou emprego de nível hierárquico igualou mais baixo que o
anteriormente ocupado.

§ 3° Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob
subordinação hierárquica mediata ou imediata. tt

23. Sobreveio, posteriormente, a Emenda à Lei Orgânica

n." 67, de 2013, incluindo os §§ 9° e 10 no artigo 19, onde se lê que:

"§ 9° Fica vedada 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 mesmapessoa jurfdica
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício
de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, defunção gratificada, na
administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes do
Distrito Federal, compreendido na vedação o ajuste mediante designações
recíprocas. n

"§ 1O. A vedação de que trata o § 9° não se aplica aos
ocupantes de cargo efetivo da carreira em cuja estrutura esteja o cargo em
comissão ou afunção gratificada ocupada."

24. Feitas essas considerações, passa-se a examinar tanto

as indagações formuladas pela antiga STCIDF (fls. 05/13), quanto as pela

Controladoria-Geral do DF (fls. 43/53).

25. Indaga-se, em primeiro lugar, se "a vigência da Emenda à

Lei Orgânica do DF nO67/13 importa na revogação tácita do inciso 11do Art. 3° do Decreto

nO32. 751: 'Art. 3° São proibidas as nomeações, contratações ou designações para cargo em

comissão ou função de confiança e atendimento a necessidade temporária de excepcional
interesse público, de:1 - familiar de autoridade administrativa, no âmbito de toda a

Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal; II -
familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito do mesmo

órgão ou entidade', fazendo a vedação alcançar a nomeação de cônjuge, companheiro ou

parente de autoridade e de servido" do Distrito Federal ocupante de cargo em comissão ou

função de confiança, não apenas para o mesmo órgão ou entidade, mas para toda a pessoa
jurídica Distrito Federal" .
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26. Pois bem. Como se viu do acima relatado, o Decreto n?

32.751, de 4 de fevereiro de 2011, atento às determinações contidas na Súmula

Vinculante 13, albergou a proibição de contratação de familiar de ocupante de

cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do mesmo órgão ou

entidade (art. 3°, 11).

i
I

27. A PGDP vem entendendo que "para o exato cumprimento

da orientação contida na Súmula Vinculante 13, que considera nepotismo nomeação para

cargo em comissão de familiar de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de

direção, chefia ou assessoramento, o Decreto 32.751/2011, com o uso da expressão

'entidade', objetivou que a vedação alcançasse todos aqueles que se encontram na mesma

entidade estatal (v. g., Parecer n," 357/2014-PROPES2).

28. A propósito, Hely Lopes Meirelles leciona que as

entidades classificam-se em estatais, autárquicas, fundacionais, empresariais e

paraestatais, sendo as primeiras "pessoas jurídicas de Direito Público que integram a

estrutura constitucional do Estado e têm poderes políticos e administrativos, tais como a

União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal'",

29. Daí se afirmar que a expressão "entidade" foi

empregada com o objetivo de fazer com que a vedação à nomeação de parente

2 Dal as conclusões alcançadas nos Pareceres 1.410120ll-PROPESIPGDF ("se a esposa do nomeando ou
empossando já ocupa cargo em comissão de nfvel de assessoramento em órgão da Administração Pública do
Distrito Federal, resta vedada a investidura do marido em outro posto comissionado. ainda que de outro ôrgão
administrativo distritaf') e na cota de aprovação do Parecer t.386/2011-PROPESIPGDF ("como as
Administrações Regionais são vinculadas à Secretaria de Governo, entendo que a resposta deve ser negativa,
ou seja. não é possivel a nomeação de dois parentes para cargos em comissão, sem vinculo, seja para
Administrações Regionais diferentes, ou uma para a Secretaria de Governo e outro para uma das
Administrações Regionais").
3 MElRELLES, Hely Lopes. Curso de direito administrativo brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007,
p.68.

10
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para cargo ou função comissionados alcançasse todos que se encontram na

mesma pessoa jurídica (entidade estatal).
i
i

.1 30. Ou seja, na hipótese, a Emenda à Lei Orgânica n.? 67,

de 2013, ao incluir o § 9° no artigo 19, não revogou o Decreto 32.751/2011."'I

I
1

,/

,

31. Isso porque, segundo a orientação desta Casa, ambos

os diplomas convergem no sentido de vedar a nomeação de dois parentes para

cargo em comissão ou função comissionada dentro da estrutura da mesma

pessoa juridica (entidade estatal), caracterizando nepotismo.

32. Já o segundo" e terceiros questionamentos formulados

pela STCIDF já foram apreciados no Parecer 1.386/2011-PROPES (nesse

ponto, aprovado), conforme se extrai dos seguintes excertos:

"Indaga-se: 'em caso de nomeação de um servidor efetivo para
cargo em comissão, poderá ser nomeado um parente seu, por afinidade ou
consangüinidade, até o 30 grau, para cargo em comissão, sem vinculo, no
mesmo órgão ou entidade?'

A resposta é negativa. Nos exatos termos da SIÍmIIÚl
Vinculante 13. se um servidor efetivo. aprovado em prévio concurso
público. for investido em cargo de direciJo. che[w ou assessoramento.
seus cônjuge. companheiro. filho. pai. miJe. irmão. avós. bisavós. netos.
bisnetos. tios. sobrinhos. sogros. genro. nora. cunhados. concunhados.
padrasto. madrasta e enteados. não poderão ser guindados ao exercicio de
cargos em comissão. sem vinculo. em todo o Distrito Federal (Poder
Executivo e Poder Legislativo). no mesmo órgão ou entidade. "

"Indaga-se: 'em caso de nomeação de um servidor efetivo para
cargo em comissão, poderá ser nomeado um parente seu, por afinidade ou

4 "Em caso de nomeação de um servidor efetivo para cargo em comissão, poderá ser nomeado cônjuge,
companheiro ouparente seu, por afinidade ou consanguinidade, até o 3grau, sem cargo efetivo, para cargo em
comissão, no mesmo órgão ou entidade?"
, "Em caso de nomeação de um servidor efetivo para cargo em comissão, poderá ser nomeado cô,y'Uge.
companheiro ou parente seu, por afinidade ou consanguinidade, até o 30 grau, para cargo em comissão, sem
cargo efetivo, em outro órgão ou entidade?"

11
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I
I
I
I

'I
I

consangüinidade, até o 3° grau, para cargo em comissão, sem vínculo, em
outro órgão ou entidade?'

A resposta é negativa. Na precisa diccllo da SúmlÚll
Vinculante 13. se um servidor efetivo. aprovado em prévio concurso
público. for investido em cargo de direcão. che[lfl ou assessoramento. seu
cônjuge. companheiro. filho. pai. mãe. irmão. avós. bisavós. netos.
bisnetos. tios. sobrinhos. sogros. genro. nora. cunhados. concunhados.
padrasto. madrasta e enteados. nllo poderllo ser guindados ao exerclcio de
cargos em comissão. sem vinculo. em todo o Distrito Federal (Poder
Executivo e Poder Legislativo). em outro órgllo ou entidade. "

33. O quarto" e quinto? questionamentos, por sua vez,

foram respondidos pela cota de aprovação parcial do Parecer n," 1.386/2011,

donde se proclamou que:

"Discordo da conclusão alcançada nos itens 3 e 4 da resposta.
Isto porque, como bem salientado no opinativo, o Decreto Distrital n°
32.751/2011, em seu artigo 3~ inciso 11, ampliou as hipóteses de
nepotismo, ao vedar a contratação de familiar de ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança, no mesmo órgão, mesmo que não possua
relação de parentesco com a autoridade que detém o poder de nomear ou
com servidor efetivo investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento.

Assim, e como as Administrações Regionais são vinculadas à
Secretaria de Governo, entendo que a resposta deve ser negativa, ou seja,
não é possível a nomeação de dois parentes para cargos em comissão, sem
vínculo, seja para Administrações Regionais diferentes, ou uma para a
Secretaria de Governo e outro para uma das Administrações Regionais. n

34. É que, como já se viu, é vedada a nomeação de dois

parentes para cargo em comissão ou função comissionada dentro da estrutura da

mesma pessoa jurídica (entidade estatal), caracterizando nepotismo (parecer n,"

357/2014, da PROPES).
Folha lO' 7- '7--.--/_. __ . -r:: __... ,,_ .. __~-_j.~.
Processo no-!:tlf2.Q()íl.iMJ"rd.j;)fJn
RUbric~r:a:JM8IríCU!3;;~/'3J_-C

• "Podem ser nomeados dois familiares, sem vínculo efetivo, para cargos em comissão de órgãos diferentes do
Distrito Federal (por exemplo, para Administrações Regionais diferentes ou Tribunal de Contas e Procuradoria
Geral do Distrito Federal)?"
7 "Podem ser nomeados dois familiares. sem cargo efetivo, para cargo de provimento comissionado, sendo um
para a Secretaria de Governo e outro para uma Administração Regional, que é vinculada àquela?"
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35. A sexta indagação diz respeito a quem deverá exonerar

seu servidor "se os cargos identificados com a prática de nepotismo estiverem na estrutura

administrativa de órgãos independentes diversos".

36. Nesse ponto, verifica-se que o critério mais apropriado

para se definir qual investidura deverá ser mantida é o temporal.

I
",I

~I
'I
i

37. Isso porque, por óbvio, somente se pode cogitar de

nepotismo com o aperfeiçoamento da segunda investidura. Em outras palavras,

a segunda investidura é que padece de ilegalidade, devendo o servidor, portanto,

ser exonerado.

38. O questionamento seguinte diz respeito à correta

interpretação a ser extraída do artigo 3°, § 2°, do Decreto n° 32.751/2011, onde

se lê que: "é vedada ainda a contratação direta, sem licitação, por órgão ou entidade da

Administração Pública do Distrito Federal, de pessoa jurídica na qual haja administrador

ou sócio com poder de direção que seja familiar de qualquer autoridade administrativa e, no

âmbito do mesmo órgão ou entidade, de familiar de ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança". Indaga-se se, nesse ponto, "deve-se manter o âmbito de incidência

'mesmo órgão ou entidade' ou considerar como âmbito de incidência a pessoa jurídica

Distrito Federal".

39. O raciocínio aqui é o mesmo desenvolvido acima

(resposta à primeira indagação): a expressão "entidade" foi empregada com o

objetivo de que a vedação alcançasse todos que se encontram no âmbito do

Distrito Federal (entidade estatal).

Folr" o? _-} '1J'______________ ~
pro~~3s,;-~~~f()QQ'Os:~~-L.:s(J1
RUbn;Z.ifrrià..M;:!riG~134MfQ-§
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Isso significa que não pode a Administração Pública

distrital contratar sem prévio procedimento licitatório pessoa juridica na qual

'I haja administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar de

autoridade administrativa, ou, ainda, ocupante de cargo em comissão ou função

de confiança no Distrito Federal.

41. Em seguida, pergunta a autoridade consulente a partir

de que momento a Administração deverá exonerar os servidores nomeados em

contrariedade à Súmula Vinculante 13.

42. Conforme se viu, o STF tem entendimento pacífico no

sentido de que a proibição de nomeação de parentes decorreria dos princípios

insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição, que são autoaplicáveis

(prescindindo, portanto, da edição de lei formal).

43. Certo, dessarte, que essa proibição decorre de uma

mera interpretação da dicção contida no caput, do artigo 37, da CF. Ou seja, a

partir da promulgação da Constituição de 1988, que consagrou os postulados da

moralidade e da impessoalidade, deve ser abolido o nepotismo no âmbito da

Administração Pública, não havendo cogitar de direito adquirido daqueles

nomeados em período anterior à Súmula Vinculante 13. Nem mesmo as

anteriores à CF poderão subsistir, tendo em vista a máxima de que não existe

direito adquirido a regime jurídico,

44. Assim, deverão ser exonerados todos os servidores

nomeados em contrariedade à Súmula Vinculante 13, independentemente do

momento em que aperfeiçoadas as nomeações.

Folha n' } ::t 9
Processo n' -:1Jo. OQPrl~.{1JJ ~
RUbric;;J]ra::YAalri:U!3L.i3IQ--6' l
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45. Em relação às "provas documentais necessárias a serem

exigidas para a comprovação do companheirismo previsto como vínculo familiar que pode

caracterizar a prática de nepotismo", certo é que a Administração é que tem

interesse em comprovar o "companheirismo" que se enquadre na vedação da

Súmula Vinculante 13.

46. Dessa forma, entende-se mais adequado exigir-se dos

ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada que, ao tomar em
,.'),.-.' posse, subscrevam declaração atestando que não convivem em união estável

com servidor que detenha cargo ou função em comissão na mesma pessoa

jurídica, sob as penas da lei, tal como previsto no artigo 5° do Decreto n,?

32.75112011, que reza que "no ato da posse, todo servidor investido em cargo

em comissão ou função comissionada, no âmbito da Administração Pública do

Distrito Federal, preencherá declaração acerca da existência de vínculo de

parentesco, na forma definida no Anexo 11deste Decreto". Sugere-se, ainda, que

todos os titulares de cargos em comissão e funções comissionadas sejam

convocados a firmar referida declaração, que deverá constar o momento em que

iniciado o vínculo familiar.

47. Vindo a lume, posteriormente, a informação sobre a

existência de união estável pretérita com servidor nessas condições, deverá o

declarante ser responsabilizado penal e administrativamente.

48. A última indagação feita às fls. 05/13 é a seguinte: "a

vedação de prática de nepotismo prevista pela nova redação da LODF alcançaria também

os cargos de conselheiros dos diversos Conselhos vinculados às Secretarias do Governo do

Distrito Federal (de Políticas de Desenvolvimento Rural, de Administração e Fiscalização de
Áreas Públicas Rurais Regularizadas, de Cultura, de Segurança Alimentar, de Educação, de
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Saúde, de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, de Contribuintes, entre outros)

bem como os cargos de outros órgãos colegiados do Distrito Federal?"
i.:
i

i
I!
!
i
I
i
i

,!i,

:[
i
i

49. Como se sabe, esses Conselhos são compostos, em

parte, por titulares ou representantes das Secretarias, fundações, empresas

públicas e sociedades de economia mista. E, muitas das vezes, a nomeação para

o Conselho decorre da própria presença em determinado cargo, como

comumente ocorre com os Secretários de Estado.

50. Em casos como esse, portanto, em que a ocupação do

cargo e a representação no Conselho são indissociáveis, sendo a segunda mera

decorrência do primeiro, não se pode cogitar do nepotismo.

51. Ao revés, se a nomeação não emanar, puramente, da

presença em determinado cargo e, sobretudo, se a atuação no conselho for

remunerada, a nomeação de parente para Conselho violará os primados do

artigo 37, caput, da CF.

52. Nesse ponto, note-se que o STF proclamou que o

cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas estadual seria meramente

administrativo (e não político), razão pela qual a nomeação de parente para

ocupá-lo violaria, irremediavelmente, os princípios insculpidos no artigo 37,

caput, da CF.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO DE LIMINAR. ATO
DECISÓRIO CONTRÁRIO À SÚMULA VINCULANTE 13

N 'DO STF. NEPOTISMO. NOMEAÇAO PARA O EXERCICIO
DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. NATUREZA

::::,::;.~;)jQie~~)~)Ü) . ·
n,,",i,,-~/~ :'''''i:'''':' 1,ó,i1,J,:b
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ADMINISTRATIVA DO CARGO. VÍCIOS NO PROCESSO
DE ESCOLHA. VOTAÇÃO ABERTA. APARENTE
INCOl'v1PATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA 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. 11- 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. 111- Aparente ocorrência de vícios que maculam o
processo de escolha por parte da Assembléia Legislativa
paranaense. IV - À 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, m,
b, da Constituição. V - Presença, na espécie, dos requisitos
indispensáveis para o deferimento do pedido liminarmente
pleiteado. VI - Agravo regimental provido." (Rei 6702 MC-
AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEW ANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-079 DIVULG
29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-
00333 RSJADV r- 2009, p. 31-34 LEXSTF v. 31, n, 364,
2009, p.139-150)

I
I

I
i,
!
i
i
I
I

53. Isso significa que,· aplicando-se por analogia o

precedente supra, malgrado a hipótese da nomeação de parentes para ocupar

cargos. em Conselhos não se subsuma, perfeitamente, às vedações da Súmula

Vinculante 13, tampouco aos ditames do Decreto n.? 32.751/2011, da LC

840/2011 e da LODF (uma vez que não se enquadram no conceito de cargo em

comissão ou função comissionada), implica em vulneração da própria CF (art.

37, caput), devendo ser, portanto, vedada.
Falha n°---I-----.$~ ~
Processo 7.!;tlºfJ.§.Q.~3J tól<l1 ~
Rubri~_MôtricuI2 ~ J1~C

8 Essa Reclamação, posteriormente, foi tida por prejudicada, sem que houvesse sido examinado o seu mérito.
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54. Respondidas as indagações formuladas pela outrora

STCIDF, passa-se a examinar aquelas oriundas da douta Controladoria-Geral do

DF.

I,
I,

'I
"

i

I
I
,i
I

55. Questiona a Controladoria, num primeiro momento, se

"o Distrito Federal pode editar norma estadual (Lei Complementar n.o 840/2011) com

previsão de hipóteses mais rigorosas (ampliação dos casos de nepotismo) que o enunciado
da Súmula Vinculante n.o 13/STF? Exemplificando, o art. 16, I, da Lei Complementar n.o

840/2011 é compatível com o art. 37, caput, da CF/88 e Súmula Vinculante n. o 13/STF, ao

proibir a nomeação defamiliar do Vice-Governador na administração direta, autárquica ou

fundacional" .

56. Certo é que, como afirmado alhures, "ao editar a Súmula

Vinculante n" 13, a Corte não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuraçllo de
nepotismo na Administração Pública, dada a impossibilidade de se preverem e de se

inserirem, na redação do enunciado, todas as molduras fático-jurídicas reveladas na

pluralidade de entes da Federação (União, estados, Distrito Federal, territórios e
municfpios) e das esferas de Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), com as

peculiaridades de organização em cada caso" (MS 31.697, Relator Ministro Dias
Toffoli).

57. Desse modo, pode um ente federativo, perfeitamente,

editar normas mais rígidas quanto à configuração do nepotismo, o que "não retira

a possibilidade de, em cada caso concreto, proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz

do art. 37, caput, da CF/88" (MS 31.697, Relator Ministro Dias Toffoli). Não há,

pois, qualquer VÍCio nas normais distritais que, com absoluta razoabilidade,

ampliaram as hipóteses vedadas pela Súmula Vinculante 13, como, por

exemplo, se fez no artigo 16, I, da LC 840, de 2011.

::::::-;Jiºº!!;ii1ii5.íft )
Rl!brrc~~.J'Ila:riCU!" tàl~{'.
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58. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal entende

inconstitucional norma que abrande o enunciado da Súmula Vinculante n," 13,

por ofender os postulados da impessoalidade, eficiência, igualdade e da

moralidade (v. g., ADIn 3.745, Ministro Dias Toffoli).

i
I
I
I
i

d
I
I
!

59. Isso significa que padece de inconstitucionalidade a

norma distrital que flexibilize a Súmula Vinculante n." 13.

60. Dito isso, necessário examinar se o § 10, do artigo 19,

da LODF (introduzido pela Emenda à Lei Orgânica 67/2013), e o § 2°, I a Ill,

do artigo 16, da LC n." 840, de 2011, são compatíveis com o artigo 37, caput, da

CF.
!
il
'I

I

I
I

:1
I

I

,I

I
~
i
I

61. Como se viu acima, o § 10, do artigo 19, da LODF,

dispôs que "a vedação de que trata o §9° [nepotismo] não se aplica aos ocupantes de

cargo efetivo da carreira em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou a função

gratificada ocupada" .

63. Esse dispositivo nada mais fez do que positivar, em

âmbito distrital, o que já dispunha a redação original no artigo 2°, § l°, da

Resolução 7/2005, do CNJ), considerada constitucional pelo STF num dos

precedentes que originou a edição da Súmula Vinculante n." 13 (ADC n." 12). E

o STF jamais questionou a compatibilidade dessa exceção com a Constituição

Federal, ao examinar se determinados casos nela se enquadravam (v. g., Rcl

4.406, Ministro Sepúlveda Pertence; RclI6.669, Ministro Gilmar Mendes).

64. É dizer: o § 10, do artigo 19, da LODF, é plenamente

compatível com a CF e com o enunciado da Súmula Vinculante n." 13, desde

::~,::-:~iii~i!~t~I!J)
RUbri::fJ.I~M3!riC~I~~<:L(
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que observadas as salvaguardas constantes do citado artigo 2°, § 1°, da

Resolução 7/2005, do CNI.

65, Analise-se, então, os incisos I a Ill, do § 2°, do artigo

16, da LC n.? 840, de 201 L

66. Em primeiro lugar, verifica-se que a inclusão dos

"aposentados" no inciso I abre exceção não autorizada pelo Supremo Tribunal

Federal, abrandando, dessarte, o comando da Súmula Vinculante n.? 13. O

mesmo ocorre com o inciso m.

67. De outra parte, o inciso I (exceto quanto aos

aposentados) é mera reprodução do que já constava na Resolução CNJ 7/2005

(§ 1° do artigo 2°), declarada constitucional pelo STF. Assim, no que conceme

aos servidores efetivos de carreira, esse dispositivo é plenamente compatível

comaCF.

68. Já a previsão contida no inciso 11,conforme assentado
"- acima, decorre do fato de que, evidentemente, o momento para a aferição da

existência do nepotismo é a designação ou nomeação do servidor. E, portanto,

em se tratando de vínculo de parentesco iniciado somente após a nomeação ou

designação para a ocupação do cargo, não há cogitar de nepotismo. Nesse

sentido é o Enunciado Administrativo n," 1, do CNJ9
.

Folha n" J -.i.:::- .
Processe: ,,' f-li-oooo.J.d;J./s)oJlL
RUb,,:a~;';'~;~i;~W~,]TJii~-G

9 "as vedações previstas no art. 2" da Resolução n" 07, de 18 de outubro de 2005, não se aplicam quando a
designação ou a nomeação do servidor tido como parente para a ocupação de cargo comissionado ou de
função gratificada foram anteriores ao ingresso do magistrado ou do servidor gerador da incompatibilidade,
bem como quando o inicio da união estável ou o casamentoforem posteriores ao tempo em que ambos os
cônjuges ou companheiros já estavam no exercido das funções/cargos, em situação que não caracterize ajuste
prévio para burlar a proibição geral deprática de nepotismo" (alínea 2)- ).
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69. Assim, o § 10, do artigo 19, da LODF, os incisos I

(exceto no que tange aos aposentados) e 11, do § 2°, do artigo 16, da LC

840/2011 e , são compatíveis com a CF e com o enunciado da Súmula

Vinculante n.? 13. Por sua vez, a expressão "incluídos os aposentados" contida

no inciso I e o inciso III, do § 2°, do artigo 16, da LC 84012011, não foi

recepcionada pela Emenda à Lei Orgânica n.? 67, de 2013.

70. A terceira pergunta elaborada pela Controladoria-

Geral do DF consiste em saber se, "de acordo com a normatividade vigente (Súmula

Vinculante n.o 13/STF, art. 19, § 90 e § 10 da LODF, Lei Complementar n.0840/2011,

pareceres da PGDF e decisões do STF), configura ou não nepotismo a nomeação de

servidor, com ou sem vínculo efetivo, para cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de

função gratificada, parente de agentepolítico, como,por exemplo, Secretário de Estado".

71. Com efeito, esmiuçando os precedentes colacionados

acima, verifica-se que o STF permite ao Chefe do Poder Executivo nomear seu

parente, ou, ainda, dois parentes entre si, para cargos políticos (como, p. e., de

Secretário de Estado).

72. Isso porque "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" (Rei 7.590, Ministro Dias Toffoli). Não se submetem os agentes

políticos, dessarte, às regras contidas no artigo 37 da CF, não se cogitando,

portanto, de nepotismo nesses casos.

Folhan'__, -l-:__ Q.~_~_.._
Prccess ; ,,'''iJ_ºJXJ'!.lc2 J 31
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73. Ocorre, entretanto, que os Secretários exercem,

obviamente, cargo político de direção. Dessa forma, a exceção mencionada logo

acima não abarca os parentes de Secretários de Estado que venham a ocupar

cargo em comissão ou função comissionada durante o seu exercício, cuja

natureza é meramente administrativa. É que, em virtude da ampla ingerência do

Secretário de Estado nas decisões da Administração, a nomeação de um parente

seu viola o princípio da moralidade. Nesses casos, portanto, configurado o

nepotismo, sendo ilegal a nomeação.

74. Prosseguindo, passa-se a abordar a indagação atinente

à configuração de nepotismo na "nomeação de pessoa com ou sem vínculo efetivo com

o órgão para cargo de direção, chefia ou assessoramento, parente até 3° grau, em linha reta

ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, de servidor efetivo ou sem vínculo ocupante

d . - . 'do " Folha nO ~ g~--:@lt1-e cargo em comtssao na mesma pessoa juri Ica . . .--. .;.-.---- ~ 'Y1.
P'cu,,~. ·o()O()O~.:l_

Note-se que esta ESpeCializa~~br6~~~,~a~~~~fã~75.

recentemente, tendo afirmado que "a Súmula Vinculante 13 impede a nomeação de

cônjuge, companheiro, filho, pai, mãe, irmão, avós, bisavós, netos, bisnetos, tios, sobrinhos,
'-.. sogros, genro, nora, cunhados, concunhados, padrasto, madrasta e enteados para cargos em

comissão (sem vínculo) ou funções gratificadas (com vínculo) --- considerada a unidade

federada como um todo (isto é, a inteireza do seu complexo administrativo e a integralidade

dos seus Poderes): (a) da autoridade que detém o poder de nomear; ou, (b) de servidor

efetivo da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento"

(parecer 32/20 15-PRCON).

76. Com a devida vênia, desse entendimento, ousa-se

ressalvar as seguintes hipóteses, que não se incluem na orientação supra: a)

servidores efetivos da carreira em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou
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a função gratificada ocupada, desde que observada a compatibilidade do grau de

escolaridade, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a

complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar,

além da qualificação profissional do servidor; b) nomeação ou designação

realizada antes do início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado

ou designado, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação

do nepotismo; e c) nomeação para atender a necessidade temporária de

excepcional interesse público, quando precedida de regular processo seletivo.

77. Explique-se.

78. Em relação à primeira hipótese, verifica-se, como já

mencionado, que a PGDF vem proclamando que "os precedentes também tolheram

o nepotismo mesmo em caso de ofavorecido ser servidor de carreira, em vista de evitar o

alpinismo administrativo, ou seja, que o parente ou cônjuge de outro servidor (com cargo

em comissão de chefia, direção ou assessoramento) ou autoridade da Administraçlio

Pública invista-se regularmente em cargo efetivo de menor hierarquia ou categoria

funcional e seja subitamente alçado para elevados postos comissionados pela interferência
nepotista" (v. g., Parecer 2.946/20 12-PROPES).

79. Sucede, entretanto, que essa orientação não se atenta

ao fato de que a redação original da Resolução 7/2005, do CNJ, que teve a sua

constitucionalidade proclamada pelo STF num dos precedentes que originou a

edição da Súmula Vinculante n.? 13 (ADC n.? 12), trazia essa exceção ao

nepotismo, ao estabelecer que (artigo 2°, § 1°10):
Folhe nO _I. 2~
,O'C:'<" -:~4ãO-ÕO(T5~,J15iit
Rut",.1{1·6i._;:·;·--··:~-J;tk~!

la Recentemente, com a entrada em vigor da Resolução CNJ 181, de 2013, W,fJSltiVO recebeu a segumte
redação: "Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos Incisos I, /l e /lI deste artigo, as nomeaç4es 011

desig1lfu;lJesde servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras judlcldrlas, admitidos por
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"Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e 111deste
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. "

80. E, nas diversas ocasiões em que examinou o

enquadramento de casos concretos nessa exceção, o STF nunca questionou a

sua compatibilidade com a Constituição Federal (v.g., Rcl 4.406, Ministro

Sepúlveda Pertence; Rcl16.669, Ministro Gilmar Mendes).

81. Ora, de fato, não se curva aos reclamos da

razoabilidade retirar do servidor concursado o direito de ocupar cargo em

comissão ou função comissionada na estrutura de sua carreira apenas porque seu

parente, servidor efetivo, também ocupa.

82. A afirmativa facilita a percepção de que situações

como essa não ofendem a Constituição Federal, não devendo, portanto, ser
enquadradas nas vedações da Súmula Vinculante 13.

83. Nesse ponto, convém registrar que, embora não

coincidentes, o Decreto n." 32.751/2011, a LC 84012011 e a Emenda à LODF

67, de 2013, devem ser interpretados conjuntamente, devendo ser os dois

primeiros diplomas compatíveis com o terceiro. E a melhor interpretação que
deles se extrai é no sentido de que não se caracteriza o nepotismo na específica

concurso púbUco, observada a compatlb/Udade do grau de escolariâade do cargo de origem, a quaUfktlf40
profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, e que o outro
servidor também seja liIulllr de cargo deprovimento efetivo das carreirasjurldlcas, vedada, em qualquer caso
a nomeaçlIo ou deslgnaçlIo para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante da
incompatlbUldade."
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hipótese de ocupantes de cargo efetivo da carreira (OU empregados de carreira-

permanentes -, desde que concursados, aos quais, por analogia, devem, no

ponto, receber o mesmo tratamento dispensado aos servidores efetivos) em cuja

estrutura esteja o cargo em comissão ou função comissionada a ser ocupada,

observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, ou a

compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao

cargo em comissão ou função comissionada a ocupar, além da qualificação

profissional do servidor.

84. Abram-se necessários parênteses: essa exceção à

j configuração de nepotismo não deve incluir os aposentados, tal como dispõem a

I LC 840/2011 e o Decreto 32.751/2011 (nesse ponto, inconstitucionais). É que a

f LODF (§ 10 do art. 19) e a Resolução CNJ 712005 (§ l° do artigo 2°) apenas
i
I
I

excetuaram o caso dos ocupantes de cargo efetivo da carreira (sejam servidores

ou empregados, desde que concursados), sendo certo que eventual interpretação

extensiva desses comandos não é razoável.

85. Essa, portanto, é a exegese que melhor observa a

necessária compatibilidade da LC 840/2011 e do Decreto 32.751/2011 com a

LODF, bem como homenageia os princípios insculpidos no artigo 37, caput, da

CF.

86. Quanto à segunda hipótese acima aludida, verifica-se

que, por óbvio, o momento para a aferição da existência do nepotismo é a

designação ou nomeação do servidor.
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87. Assim, em se tratando de vínculo de parentesco

iniciado somente após a nomeação ou designação para a ocupação do cargo, não

há cogitar de nepotismo.

'[
I

I
I,
I
I

II,
d
I

88. Daí o CNJ ter assentado, corretamente, em seu

Enunciado Administrativo n." 1, que "as vedações previstas no art. 2"da Resolução n°

07, de 18 de outubro de 2005, não se aplicam quando a designação ou a nomeação do
servidor tido como parente para a ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada

foram anteriores ao ingresso do magistrado ou do servidor gerador da incompatibilidade,

bem como quando o início da união estável ou o casamento forem posteriores ao tempo em
que ambos os cônjuges ou companheiros já estavam no exercício das funções/cargos, em

situação que não caracterize ajuste prévio para burlar a proibição geral de prática de

nepotismo" (alínea .0.

89. E, também por essa razão, o Decreto 32.751/2011 e a

LC 840/2011 assim dispuseram, respectivamente:

I
:1

I
I,
I
I

I
II
I

I
I
I
i

I
"I'

I

"Art. 4° Não se incluem nas vedações deste Decreto as
nomeações, designações ou contratações:

(..)
II - realizadas anteriormente ao início do vínculofamiliar entre

o agente público e o nomeado, designado ou contratado, desde que não se
caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do nepotismo; n

"Art. 16.
(..)

§2° Não se inclui nas vedações deste artigo a nomeação ou a
designação:

(..)
11 - realizada antes do início do vínculo familiar entre o

agente público e o nomeado ou designado".

90. Fato, portanto, é que esses diplomas são compatíveis
com todo o arcabouço normativo que trata do tema, não havendo falar em

) . ::~:)jffoolli--h~
RUb~MalriCUla lfJ~
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nepotismo, portanto, quando a nomeação ou designação tiver sido realizada

antes do início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado ou

designado, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação do

nepotismo.

91. A terceira hipótese também foi consagrada na

Resolução n,? 7/2005, do CNJ (§ 2° do artigo 2°11),que, como dito, teve sua

constitucionalidade declarada pelo STF (ADC 12).

92. E, diante disso, não pode ser considerado contrário à

Constituição Federal o inciso IV, do artigo 4°, do Decreto 32.751/2011, onde se

lê que: "não se incluem nas vedações deste Decreto as nomeações, designações ou

contratações: (...) para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse

público, quando precedidas de regular processo seletivo" .

93. Nessas condições, a orientação perfilhada no Parecer

n." 32/2015-PRCON deve prevalecer, ressalvadas, contudo, as seguintes

hipóteses, em que não se cogita de nepotismo: a) servidores efetivos da carreira
(ou empregados de carreira - permanentes -, desde que concursados, aos quais,

por analogia, devem, no ponto, receber o mesmo tratamento dispensado aos

servidores efetivos) em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou a função

gratificada ocupada, desde que observada a compatibilidade do grau de

escolaridade, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a
complexidade inerente ao cargo em comissão ou função comissionada a ocupar,

além da qualificação profissional do servidor; b) nomeação ou designação

11 "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 de preceito legal."
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I realizada antes do início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado,

ou designado, desde que não se caracterize ajuste prévio para burlar a vedação

do nepotismo; e c) nomeação para atender a necessidade temporária de

excepcional interesse público, quando precedida de regular processo seletivo.

PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
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94. Ressalte-se, ainda, que os fundamentos adotados pelo,
I STF no Mandado de Segurança n.? 28.485, no sentido de que "a hipótese deve ser

! analisada concretamente, ou seja, deve ser averiguada a efetiva existência de influência do

,,"-, I servidor efetivo ou sem vínculo para nomeação ou designação do parente para o cargo em

I comissão", somente se aplicam quando se tratar de caso que não se insere nas
I vedações contidas na Súmula Vinculante 13. Daí se cogitar, em casos não

. I

i abarcados por essa súmula vinculante, da necessidade de se aferir a efetiva

I influência do servidor na nomeação para o cargo em comissão.

95. É dizer: esbarrando o caso no óbice da Súmula

Vinculante 13, a configuração do parentesco é objetiva, afigurando-se

despicienda a demonstração da intenção de contornar a vedação constitucional

ou obter qualquer beneficio com o favorecimento de parentes (MS 27.945,
Ministra Cármen Lúcia).

96. A quinta pergunta formulada é a seguinte: "há

diferenciação jurídica entre os institutos da 'exoneração' e de 'tornar sem efeito a

nameação '? Em caso positivo, qual o instituto jurídico a ser aplicado ao servidor que

incorre na hipótese de nepotismo?"

97. Sabe-se que a exoneração e o tomar sem efeito a

nomeação (anulação) são institutos distintos: o primeiro é o mero desligamento
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do cargo e tem efeitos ex nunc; já o segundo decorre de vício de legalidade e,

dessarte, comporta efeitos ex tune.
I
i
li
d

i
,

i
I

,I
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98. Em casos de nepotismo, certo é que o artigo 50 da

Resolução CNJ n° 712005 (cuja constitucionalidade foi declarada pela Suprema

Corte) já estabelecia que o adequado é a exoneração. Em seguida, veio a lume o

Decreto 32.751, de 2011, prescrevendo que "constatada a existência de nepotismo, o

titular do órgão ou entidade deve providenciar ou solicitar, conforme o caso, a imediata

exoneração ou dispensa do servidor público ou empregado".

99. Assim, de fato, verificada a existência do nepotismo, o

servidor há de ser exonerado.

100. Prosseguindo, os dois últimos questionamentos

formulados pela douta Controladoria-Geral do DF ("se os cargos identificados com a

prática de nepotismo estiverem na estrutura administrativa de órgãos

autônomos/independentes diversos (um cargo na Câmara Legislativa e o outro no Tribunal

de Contas ou na Procuradoria-Geral do Distrito Federal), quem deverá exonerar ou tornar

i
I

'I

sem efeito a nomeação" e se "na hipótese de dois parentes que ocupam cargo de Secretário

de Estado, estes podem integrar, concomitantemente e mediante remuneração, conselhos,

comissões, comitês, órgãos de deliberação coletiva ou assemelhados'? já foram

respondidos nos parágrafos 35 a 37 e 48 a 53, deste parecer.

101. Feitas essas considerações, passa-se a responder os

quesitos formulados às fls. 05/13 (pela antiga STCIDF) e às fls. 43/53 (pela

Controladoria-Geral do DF). :~~~:2,c':~'~~-"8o-~~-:iDl:i5I~
Q

. ti Id I ti' STC ~~·b:C:.jj~8tric~~~-4iii:ifuesitos ormu a os pe a an ga fUIf
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1" quesito: "A vigência da Emenda à Lei Orgânica do DF n° 67/13
importa na revogação tácita do inciso II do Art. 3" do Decreto n" 32. 751:
'Art. 3° São proibidas as nomeações, contratações ou designações para
cargo em comissão ou função de confiança e atendimento a necessidade
temporária de excepcional interesse público, de: I -familiar de autoridade
administrativa, no âmbito de toda a Administração Pública Direta e
Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal; II - familiar de ocupante
de cargo em comissão oufunção de confiança, no âmbito do mesmo órgão
ou entidade', fazendo a vedação alcançar a nomeação de cônjuge,
companheiro ou parente de autoridade e de servidor do Distrito Federal
ocupante de cargo em comissão oufunção de confiança, não apenas para o
mesmo órgão ou entidade, mas para toda a pessoa jurídica Distrito
Federal"?:

A Emenda à Lei Orgânica n.? 67, de 2013, ao incluir o § 9°
no artigo 19, não revogou o Decreto 32.751/2011. Isso
porque ambos os diplomas convergem no sentido de vedar a
nomeação de dois parentes para cargo em comissão ou
função comissionada dentro da estrutura da mesma pessoa
jurídica (entidade estatal) (Parecer n.? 357/2014, da
PROPES).

2° quesito: "Em caso de nomeação de um servidor efetivo para cargo em
comissão, poderá ser nomeado cônjuge, companheiro ou parente seu, por
afinidade ou consanguinidade, até o 3 grau, sem cargo efetivo, para cargo
em comissão, no mesmo órgão ou entidade"?:

De acordo com a Súmula Vinculante 13, "se um servidor
efetivo, aprovado em prévio concurso público, for investido em cargo
de direção, chefia ou assessoramento, seus cônjuge, companheiro,
filho, pai, mãe, irmão, avós, bisavós, netos, bisnetos, tios, sobrinhos,
sogros, genro, nora, cunhados, concunhados, padrasto, madrasta e
enteados, não poderão ser guindados ao exercício de cargos em
comissão, sem vínculo, em todo o Distrito Federal (poder Executivo e
Poder Legislativo), no mesmo órgão ou entidade" (parecer
1.386/2011, da PROPES).

3° quesito: "Em caso de nomeação de um servidor efetivo para cargo em
comissão, poderá ser nomeado cônjuge, companheiro ou parente seu, por
afinidade ou consangutnidade, até o 3° grau, para cargo em comissão, sem
cargo efetivo, em outro órgão ou entidade"]:

Nos termos da Súmula Vinculante 13, "se um servidor efetivo,
aprovado em prévio concurso público, for investido em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, seu cônjuge, companheiro, filho,

pai~c!:ã~::__ir_mão:q~__~s~~~_.:tos, r tios, SObrinho:

f r:'_ 'S" ó c' _ J_,º-"QO O ~3.;l"I.JfJu }
RuDrlC' _ . __fllalflcula 11~1'&2-''
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sogros, genro, nora, cunhados, concunhados, padi'ãsto;' madrasta e
enteados, não poderão ser guindados ao exercício de cargos em
comissão, sem vínculo, em todo o Distrito Federal (poder Executivo e
Poder Legislativo), em outro órgão ou entidade" (parecer
1.386/2011, da PROPES).

4° quesito: "Podem ser nomeados dois familiares, sem vínculo efetivo,
para cargos em comissão de órgãos diferentes do Distrito Federal (por
exemplo, para Administrações Regionais diferentes ou Tribunal de Contas
e Procuradoria Geral do Distrito Federal)"]:

A resposta é negativa, eis que é vedada a nomeação de dois
parentes para cargo em comissão ou função comissionada
dentro da estrutura da mesma pessoa jurídica (entidade
estatal) (cota de aprovação parcial do Parecer 1.386/2011 e
Parecer 357/2014, ambos da PROPES).

5° quesito: "Podem ser nomeados dois familiares, sem cargo efetivo,
para cargo de provimento comissionado, sendo um para a Secretaria de
Governo e outro para uma Administração Regional, que é vinculada
àquela"?: Folhan' , qL _

Idem (resposta ao quesito de n.? 4). !"ry,%So i1"&iQOOÇJt;l~,OOiJ.L
RUbric~RY'f'P. Matricul~~

6° quesito: "Se os cargos identificados com a prática de nepotismo
estiverem na estrutura administrativa de órgãos independentes diversos
(um cargo na Câmara Legislativa e outro no Tribunal de Contas e outro na
Procuradoria Geral do Distrito Federal) quem deverá exonerar seu
servidor"?:

O critério mais apropriado para se definir qual investidura
deverá ser mantida é o temporal. Isso porque, por óbvio,
somente se pode cogitar de nepotismo com o
aperfeiçoamento da segunda investidura. Ou seja, a segunda
investidura é que padece de ilegalidade, ensejando a
exoneração do servidor.

7° quesito: "Tendo em consideração o que dispõe o Art. 3~ § 2" do
Decreto n° 32.751: 'É vedada ainda a contratação direta, sem licitação,
por órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal, de
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção
que seja familiar de qualquer autoridade administrativa e, no âmbito do
mesmo órgão ou entidade, de familiar de ocupante de cargo em comissão

Folha nO .1{)___ ,, L-...-=- __
4'
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ou função de confiança', deve-se manter o âmbito de incidência 'mesmo
órgão ou entidade' ou considerar como âmbito de incidência a pessoa
jurídica Distrito Federal"?:

O raciocínio aqui é o mesmo desenvolvido na resposta ao
primeiro requisito: a expressão "entidade" foi empregada
pelo Decreto n.? 32.751/2011 com o objetivo de que a
vedação alcançasse todos que se encontram na mesma
pessoa juridica Distrito Federal (entidade estatal). Isso
significa que não pode a Administração Pública distrital
contratar sem prévio procedimento licitatório pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção que seja familiar de autoridade administrativa, ou,
ainda, ocupante de cargo em comissão ou função de
confiança no Distrito Federal.

8° quesito: "Tendo em conta que a Administração Pública não pode
praticar ato legítimo sem que haja devida autorização Constitucional,
Legislativa ou Regulamentar; que a adoção da forma Republicana de
Governo na Constituição Federal tem como consequência a separação
entre espaço público e espaço privado e veda a apropriação privada do
espaço público por interesses privados; que a nomeação de cônjuges,
parentes e companheiros para cargos de provimento comissionado importa
em uma apropriação privada do espaçopúblico: se um órgão independente
não regulamentou a prática de nepotismo, deverá anular as nomeações
ocorridas após a promulgação da Constituição de 1988, da publicação da
Súmula Vinculante n° 13/08 ou da publicação da Emenda à Lei Orgânica
do Distrito Federal n° 67/13"?:

Deverão ser exonerados todos os servidores nomeados em
contrariedade à Súmula Vinculante 13, independentemente
do momento em que aperfeiçoadas as nomeações. É que a
proibição do nepotismo decorre de uma mera interpretação
do artigo 37, caput, da Constituição, não havendo, ainda,
que se cogitar de direito adquirido daqueles nomeados em
periodo pretérito a sua promulgação (impossibilidade de
invocação de direito adquirido a regime juridico).

9° quesito: "Quais as provas documentais necessárias a serem exigidas
para a comprovação do companheirismo previsto como vínculo familiar
que pode caracterizar aprática de nepotismo"?:

42
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Como a Administração é que tem interesse em comprovar o
"companheirismo" em casos de nepotismo, entende-se mais
adequado exigir-se dos ocupantes de cargo em comissão ou
função comissionada que, ao tomar posse, subscrevam
declaração atestando que não convivem em união estável
com servidor que detenha cargo ou função em comissão na
mesma pessoa jurídica, sob as penas da lei (artigo 5° do
Decreto 32.751/2011). Sugere-se, ainda, que todos os
titulares de cargos em comissão e funções comissionadas
sejam convocados a firmar referida declaração, em que
deverá constar o momento em que iniciado o vínculo
familiar. Vindo a lume, posteriormente, a informação sobre
a existência de união estável pretérita com servidor nessas
condições, deverá o declarante ser responsabilizado penal e
administrativamente.

10° quesito: "A vedação de prática de nepotismo prevista pela nova
redação da LODF alcançaria também os cargos de conselheiros dos
diversos Conselhos vinculados às Secretarias do Governo do Distrito
Federal (de Políticas de Desenvolvimento Rural, de Administração e
Fiscalização de Áreas Públicas Rurais Regularizadas, de Cultura, de
Segurança Alimentar, de Educação, de Saúde, de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal, de Contribuintes, entre outros) bem como os
cargos de outros órgãos colegiados do Distrito Federal'"]:

Nas hipóteses em que a ocupação do cargo e a
representação no Conselho são indissociáveis, sendo a
segunda mera decorrência do primeiro, não se pode cogitar
do nepotismo. Ao revés, se a nomeação não emanar,
puramente, da presença em determinado cargo e, sobretudo,
se a atuação no conselho for remunerada, é ela contrária aos
princípios insculpidos no artigo 37, caput, da CF, sendo,
portanto, vedada (precedente STF).

Quesitos formulados pela Controladoria-Geral do DF

1° quesito: "O Distrito Federal pode editar norma estadual (Lei
Complementar n. o 840/2011) com previsão de hipóteses mais rigorosas
(ampliação dos casos de nepotismo) que o enunciado da Súmula Vinculante
n.o 13/STF? Exemplificando, o art. 16, L da Lei Complementar n.o

84M01J ,ro:~:WI;~~11~;;;~;n8'Súmulannod_:

R~rt'lL..fV;étriC'"3 _t3JiJ..S
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n. o 13/STF, ao proibir a nomeação de familiar do Vice-Governador na
administração direta, autárquica oufundacional'"]:

Pode o DF, perfeitamente, editar normas mais rigidas
quanto à configuração do nepotismo, o que "não retira a
possibilidade de, em cada caso concreto, proceder-se à
avaliação das circunstâncias à luz do art. 37, caput, da
CF/88" (Precedente STF).

r quesito: "O Distrito Federal pode editar norma legal e constitucional
(Lei Complementar n. o 840 e LODF) com previsão de hipóteses mais
flexíveis (redução dos casos de nepotismo) que o enunciado da Súmula
Vinculante n. o 13/STF? Exemplificando, o art. 16, § 2~ incisos I a lI/, da
Lei Complementar n.o 840/2011, bem como o art. 19, § 10, da LODF,
acrescida pela Emenda n. o 67/2013, são compatíveis com o art. 37, caput,
da CF/88 (princípio da moralidade) e com o enunciado da Súmula
Vinculante n. o 13/STF"?:

O Supremo Tribunal Federal entende inconstitucional
norma que abrande o enunciado da Súmula Vinculante n,?
13, por ofender os postulados da impessoalidade, eficiência,
igualdade e da moralidade (v. g., ADIn 3.745, Ministro
Dias Toffoli). Note-se que o § 10, do artigo 19, da LODF, e
os incisos I (exceto no que tange aos aposentados) e Il, do §
2°, do artigo 16, da LC 840/20ll, são compatíveis com a
CF e com o enunciado da Súmula Vinculante n.? 13. Por
sua vez, a expressão "incluídos os aposentados" contida no
inciso I e o inciso III, do § 2°, do artigo 16, da Le
840/2011, não foram recepcionados pela Emenda à Lei
Orgânica n." 67/2013.

3° quesito: "De acordo com a normatividade vigente (Súmula Vinculante
n.o 13/STF, art. 19, §90 e §10 da LODF, Lei Complementar n.o 840/2011,
pareceres da PGDF e decisões do STF), configura ou não nepotismo a
nomeação de servidor, com ou sem vínculo efetivo, para cargo em
comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada, parente de
agente político, como,por exemplo, Secretário de Estado"?:

A jurisprudência do STF permite que Chefe do Poder
Executivo nomeie seu parente, ou, ainda, dois parentes
entre si, para cargos políticos (como, p. e., de Secretário de
Estado), por não se submeterem às regras contidas no artigo
37 da CF. Ocorre, contudo, que essa exceção, obviamente,
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não abarca os parentes de Secretários de Estado (cargo
político de direção) que venham a ocupar cargo em
comissão ou função comissionada, cuja natureza é
meramente administrativa, o que, portanto, chama à
incidência o artigoS? da CF. É que, em virtude da ampla
ingerência do Secretário de Estado nas decisões da
Administração, a nomeação de um parente viola o princípio
da moralidade. Nesses casos, dessarte, configurado o
nepotismo, sendo ilegal a nomeação.

4° quesito: "Configura, a priori, nepotismo a nomeação de pessoa com
ou sem vínculo efetivo com o órgão para cargo de direção, chefia ou
assessoramento, parente até 3° grau, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, de servidor efetivo ou sem vínculo ocupante
de cargo em comissão na mesma pessoa jurídica? A hipótese deve ser
analisada concretamente, ou seja, deve ser averiguada a efetiva existência
de influência do servidor efetivo ou sem vínculo para nomeação ou
designação do parente para o cargo em comissão, nos termos da decisão
proferida no MS 28.485, Rei. Min. Dias TojJoli"?:

"A Súmula Vinculante 13 impede a nomeação de cônjuge,
companheiro, filho, pai, mãe, irmão, avós, bisavós, netos,
bisnetos, tios, sobrinhos, sogros, genro, nora, cunhados,
concunhados, padrasto, madrasta e enteados para cargos
em comissão (sem vínculo) ou funções gratificadas (com
vínculo) --- considerada a unidade federada como um todo
(isto é, a inteireza do seu complexo administrativo e a
integralidade dos seus Poderes): (a) da autoridade que
detém o poder de nomear; ou, (b) de servidor efetivo da
mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento" (Parecer 32/2015-PRCON).

Ressalvem-se, contudo, as seguintes hipóteses, que não
configuram o nepotismo: a) servidores efetivos da carreira
(assim como os empregados de carreira - permanentes -,
desde que concursados) em cuja estrutura esteja o cargo em
comissão ou a função gratificada ocupada, desde que
observada llr compatibilidade do grau de escolaridade, ou a
compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a
complexidade inerente ao cargo em comissão ou função
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comissionada a ocupar, além da qualificação profissional do
servidor; b) nomeação ou designação realizada antes do
início do vínculo familiar entre o agente público e o
nomeado ou designado, desde que não se caracterize ajuste
prévio para burlar a vedação do nepotismo; e c) nomeação
para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, quando precedida de regular processo
seletivo.

Esbarrando determinado caso no óbice da Súmula
Vinculante 13, a configuração do parentesco é objetiva,
afigurando-se despicienda a demonstração da intenção de
contornar a vedação constitucional ou obter qualquer
beneficio com o favorecimento de parentes. Por outro lado,
nas hipóteses em que não incide a dicção da Súmula
Vinculante n." 13, "deve ser averiguada a efetiva existência
de influência do servidor efetivo ou sem vínculo para
nomeação ou designação do parente para o cargo em
comissão". Precedentes STF.

5° quesito: "Há diferenciação jurídica entre os institutos da
'exoneração' e de 'tornar sem efeito a nomeação'? Em caso positivo, qual
o instituto jurídico a ser aplicado ao servidor que incorre na hipótese de
nepotismo"]:

A exoneração e o tomar sem efeito a nomeação (anulação)
são institutos distintos: o primeiro é o mero desligamento
do cargo e tem efeitos ex nunc; já o segundo decorre de
vício de legalidade e, dessarte, comporta efeitos ex tunc.

Caracterizado o nepotismo, de acordo com o artigo 5° da
Resolução CNJ n" 7/2005 e o artigo 6° do Decreto
32.751/2011, deve o servidor ser exonerado.

6° quesito: "Se os cargos identificados com a prática de nepotismo
estiverem na estrutura administrativa de órgãos autônomos/independentes
diversos (um cargo na Câmara Legislativa e o outro no Tribunal de Contas
ou na Procuradoria-Geral do Distrito Federal), quem deverá exonerar ou
tornar sem efeito a nomeação"]:

FolhA n" ., --jº~--'---'II
pro:2ss,,/~gQ~~~~~+'~l~.
RUbr~JJ_~Vlc"'(''JJ:;_~-
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Vide resposta ao 6° quesito formulado pela antiga STCIDF.

7° quesito: "Na hipótese de dois parentes que ocupam cargo de
Secretário de Estado, estes podem integrar, concomitantemente e mediante
remuneração, conselhos, comissões, comitês, órgãos de deliberação
coletiva ou assemelhados"?:

Vide resposta ao 10°quesito formulado pela STCIDF.

CONCLUSÃO

102. Isto posto, pode-se concluir que:

I - A Emenda à Lei Orgânica n." 67, de 2013, ao incluir o §

9° no artigo 19, não revogou o Decreto 32.75112011. Isso
porque ambos os diplomas convergem no sentido de vedar a

nomeação de dois parentes para cargo em comissão ou
função comissionada dentro da estrutura da mesma pessoa

jurídica (entidade estatal) (parecer n." 357/2014, da

PROPES).

II - "A Súmula Vinculante 13 impede a nomeação de

cônjuge, companheiro, filho, pai, mãe,· irmão, avós,

bisavós, netos, bisnetos, tios, sobrinhos, sogros, genro,

nora, cunhados, concunhados, padrasto, madrasta e

enteados para cargos em comissão (sem vínculo) ou

funções gratificadas (com vínculo) --- considerada a

unidade federada como um todo (isto é, a inteireza do seu

complexo administrativo e a integralidade dos seus

Poderes): (a) da autoridade que detém o poder de nomear;
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ou, (b) de servidor efetivo da mesma pessoa jurídica,

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento"

(parecer 32/20 15-PRCON).

III - Ressalvem-se, contudo, as seguintes hipóteses, que não

configuram o nepotismo: a) servidores efetivos da carreira

(assim como os empregados de carreira - permanentes -,

desde que concursados) em cuja estrutura esteja o cargo em

comissão ou a função gratificada ocupada, desde que

observada a compatibilidade do grau de escolaridade, ou a

compatibilidade da atividade que lhe seja afeta e a

complexidade inerente ao cargo em comissão ou função

comissionada a ocupar, além da qualificação profissional do

servidor; b) nomeação ou designação realizada antes do

início do vinculo familiar entre o agente público e o

nomeado ou designado, desde que não se caracterize ajuste

prévio para burlar a vedação do nepotismo; e C) nomeação
para atender a necessidade temporária de excepcional

interesse público, quando precedida de regular processo

seletivo.

IV - O critério mais apropriado para se definir qual

investidura deverá ser mantida é o temporal. Isso porque,

por óbvio, somente se pode cogitar de nepotismo com o

aperfeiçoamento da segunda investidura. Ou seja, a segunda

investidura é que padece de ilegalidade, ensejando a

exoneração do servidor.

48
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v - A Administração Pública distrital não pode contratar

sem prévio procedimento licitatório pessoa jurídica na qual

haja administrador ou sócio com poder de direção que seja

familiar de autoridade administrativa, ou, ainda, ocupante

de cargo em comissão ou função de confiança no Distrito
Federal.

VI - Deverão ser exonerados todos aqueles nomeados em

contrariedade à Súmula Vinculante 13, independentemente

do momento em que aperfeiçoadas as nomeações. É que a

proibição do nepotismo decorre de uma mera interpretação

do artigo 37, caput, da Constituição, não se podendo, ainda,

cogitar de direito adquirido daqueles nomeados em período

pretérito a sua promulgação (impossibilidade de invocação

de direito adquirido a regime jurídico).

VII - Como a Administração é que tem interesse em

comprovar o "companheirismo" em casos de nepotismo,

entende-se mais adequado exigir-se dos ocupantes de cargo

em comissão ou função comissionada que, ao tomar posse,

subscrevam declaração atestando que não convivem em

união estável com servidor que detenha cargo ou função em

comissão na mesma pessoa jurídica, sob as penas da lei

(artigo 5° do Decreto 32.751/2011). Sugere-se, ainda, que

todos os titulares de cargos em comissão e funções

comissionadas sejam convocados a firmar referida
declaração, em

) 49
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iniciado o vínculo familiar. Vindo a lume, posteriormente,

informação sobre a existência de união estável pretérita

com servidor nessas condições, deverá o declarante ser

responsabilizado penal e administrativamente.

VIII - Nas hipóteses em que a ocupação do cargo e a

representação no Conselho são indissociáveis, sendo a

segunda mera decorrência do primeiro, não se pode cogitar

do nepotismo. Ao revés, se a nomeação não emanar,

puramente, da presença em determinado cargo e, sobretudo,

se a atuação no conselho for remunerada, é ela contrária aos

princípios insculpidos no artigo 37, caput, da CF, sendo,

portanto, vedada. Precedente STF, aplicável por analogia.

IX - Pode o DF, perfeitamente, editar normas mais rígidas

quanto à configuração do nepotismo, o que "não retira a
possibilidade de, em cada caso concreto, proceder-se à

avaliação das circunstâncias à luz do art. 37, caput, da

CF/88" (precedente STF). Por outro lado, o STF entende

inconstitucional norma que abrande o enunciado da Súmula

Vinculante n.? 13, por ofender os postulados da

impessoalidade, eficiência, igualdade e da moralidade (v. g.,

ADIn 3.745, Ministro Dias Toffoli).

x -O § 10, do artigo 19, da LODF, e os incisos I (exceto no

que tange aos aposentados) e 11,do § 2°, do artigo 16, da LC
840/2011, são compatíveis com a CF e com o enunciado da

}



,
I. "'

-I
-·1. -"I

I
I

I
!

PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Procuradoria Especial da Atividade Consultiva - PRCON

Súmula Vinculante n.? 13. Por sua vez, a expressão

"incluídos os aposentados" contida no inciso I e o inciso 111,

do § 2°, do artigo 16, da LC 840/2011, não foi recepcionada

pela Emenda à Lei Orgânica n.? 67/2013.

XI - O STF vem admitido que o Chefe do Poder Executivo

nomeie seu parente, ou, ainda, dois parentes entre si, para

cargos políticos (como, p. e., de Secretário de Estado), por

não se submeterem às regras contidas no artigo 37 da CF

(Precedentes). Ocorre, contudo, que essa exceção,

obviamente, não abarca os parentes de Secretários de

Estado que venham a ocupar cargo em comissão ou função

comissionada, cuja natureza é meramente administrativa, a

chamar à incidência o artigo 37 da CF. É que, em virtude da

ampla ingerência do Secretário de Estado nas decisões da

Administração, a nomeação de um parente viola o princípio

da moralidade. Nesses casos, portanto, configurado o

nepotismo, sendo ilegal a nomeação.

XII - Esbarrando determinado caso no óbice da Súmula

Vinculante 13, a configuração do parentesco é objetiva,

afigurando-se despicienda a demonstração da intenção de

contornar a vedação constitucional ou obter qualquer

beneficio com o favorecimento de parentes. Por outro lado,

nas hipóteses em que não incide a dicção da Súmula

Vinculante n." 13, "deve ser averiguada a efetiva existência

de influência do servidor efetivo ou sem

51
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nomeação ou designação do parente para o cargo em

comissão". Precedentes STF.

XIII - A exoneração e o tomar sem efeito a nomeação são

institutos distintos: o primeiro é o mero desligamento do

cargo e tem efeitos ex nunc; já o segundo decorre de vício

de legalidade e, dessarte, comporta efeitos ex tune.

Caracterizado o nepotismo, nos termos do artigo 5° da
Resolução CNJ n? 7/2005 e do artigo 6° do Decreto
32.751/2011, deve o servidor ser exonerado.

Brasília, 12 de março de 2015

J. /;JL j :/I,
Carlos Mário da Silv~VeÚoso ~ilho

Subprocurador-Geral do Distrito Federal
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APROVO O PARECER NO 0164/2015 - PRCONIPGDF,
exarado pelo ilustre Subprocurador-Geral do Distrito Federal Carlos Mário da Silva
Velloso Filho.

MATÉRIA:

Para subsidiar novas análises a respeito do assunto versado no

opinativo em apreço, deve o CENTRO DE ESTUDOS desta Procuradoria-Geral

proceder às devidas anotações no sistema de consulta de pareceres, a fim de registrar

a consolidação do entendimento desta Casa Jurfdica sobre a vedação do nepotismo,

fazendo referência ao presente opinativo nos Pareceres nOS007012009, 1.38612011,

1.41012011, 2.94612012, 0295/2014 e 0357/2014, esses exarados no âmbito da

Procuradoria de Pessoal - PROPES/PGDF, além dos Pareceres nOS002412015 e
0032/2015 - PRCON/PGDF.

Em I~ 1 04 12015.

MARIA JÚLlA I CÉSAR
Procurador -Che e

Procuradoria Especial da Atividade Consultiva

De acordo. Restituam-se os autos à Controladoria-Geral do

Distrito Federal, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.

Em M 1 04 12015.

KARLA A~E SOUZA M~TTA
Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos do Consultivo

'Brasilia - Patrimônio Cultural da Humanidade"



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete da Procuradora-Geral
Procuradoria Especial da Atividade Consultiva PMCIaA-.u ••• ·,

PROCESSO NO:
INTERESSADO:
ASSUNTO:

480.000.08912015
Secretaria de Estado de Turismo do Distmo Federal
Consulta Prévia

MATÉRIA: Pessoal

APROVO O PARECER NO 033612017 - PRCONlPGDF, exarado

pela ilustre Procuradora do Distmo Federal Maria Luisa B. Pestana GuirnarAes.

Em ::tJ I 01 12017 .

. f? l...t,~.o~
ANA vl~INíAêHRíSTOFOLI
Procuradora-Chefe Substituta

Procuradoria Especial da Atividade Consultiva

De acordo.

Para subsidiar novas anélises por esta Casa Juridica a respeito do

assunto versado no opinativo, deve o CENTRO DE ESTUDOS desta

Procuradoria-Geral proceder às devidas anotaçOes no sistema de consulta de

pareceres, a fim de registrar a ccmplementação do entendimento adotado por

ocasiAo da emisslo dos Pareceres nOO 016412015 e 062112016, ambos da

PRCONIPGDF.

Oficie-se à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e

Gestao, para que dê conhecimento aos demais Orglos da Administraçao distrital

acerca do conteúdo deste opinativo.

Restituam-se os autos à Controladoria-Geral do Distmo Federal,

para ciência e adoça0 das providências cabiveis.

Em :Lt j O:t 12017.

DE SOUZA MOTTA
ra Assuntos do Consultivo

"Brasflla - Patrtmonlo Cultural da Humanidade"






