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1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal/88, com a finalidade de preservar o 

interesse público fixou princípios administrativos que devem obrigatoriamente ser 

observados por todos os agentes públicos e, entre estes, se encontram os da 

impessoalidade e moralidade.  

No que se refere à moralidade administrativa, este é princípio 

informador de toda a ação administrativa, sendo defeso ao administrador o agir 

dissociado dos conceitos comuns, ordinários, válidos atualmente e desde sempre, 

respeitadas as diferenças históricas, do que seja honesto, brioso e justo. 

Por sua vez, o princípio da impessoalidade determina que a 

administração pública deve ser neutra em relação aos administrados, vedando 

discriminações gratuitas. 

Como se observa, a idéia de proibição ao nepotismo no âmbito da 

Administração Pública decorre diretamente da Constituição Federal e dos princípios 

estampados no artigo 37, tais como, eficiência, moralidade e impessoalidade. 

Nesse prisma, o Conselho Nacional de Justiça, em 18 de outubro 

de 2005, editou a Resolução nº 07, disciplinando o tema das relações de 

parentesco no serviço público e estabelecendo a vedação ao nepotismo no âmbito 

dos Órgãos do Poder Judiciário.  

Esse normativo disciplina o exercício de cargos, empregos e 

funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores 

investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder 

Judiciário, com o seguinte teor: 
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“Art. 1º É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder 
Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados. 

Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: 

I – o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no 
âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos 
respectivos membros ou juízes vinculados; 

II – o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em 
comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais 
magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de 
assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do 
inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações; 

III – o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no 
âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento; 

IV – a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos 
membros ou juízes vinculados, bem como de qualquer servidor investido em cargo 
de direção ou de assessoramento; 

V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros 
ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de 
assessoramento. 

§ 1º Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as 
nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de provimento 
efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público, observada a 
compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação 
profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser 
exercido, vedada, em qualquer caso a nomeação ou designação para servir 
subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade. 

§ 2º A vedação constante do inciso IV deste artigo não se aplica quando a 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público houver sido precedida de regular processo seletivo, 
em cumprimento de preceito legal. 

Art. 3º São vedadas a contratação e a manutenção de contrato de prestação de 
serviço com empresa que tenha entre seus empregados cônjuges, companheiros 
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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. 

 

Art. 4º O nomeado ou designado, antes da posse, declarará por escrito não ter 
relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada na forma do artigo 
2º. 

(...)” 

   Após a edição da Resolução nº 07, o Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12, consolidou o 

entendimento de que a proibição do nepotismo é exigência constitucional. 

 

Em decorrência desse julgamento, o Supremo Tribunal Federal 

editou a Súmula Vinculante nº 13 que preceitua: “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”. 

 

Nesse norte, com a edição da Resolução nº 07/2005 ficou banida 

definitivamente a prática de nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. A norma 

especifica o caso em que o favorecimento de parentes na nomeação para cargos de 

provimento em comissão ou função gratificada representam nepotismo, 

salvaguardando situações nas quais o exercício de cargos públicos por servidores 

em situação de parentesco não viola a impessoalidade administrativa, seja pela 

realização de concurso público, seja pela configuração temporal das nomeações dos 

servidores. 

Em face do exposto, a Unidade de Controle Interno, em 

cumprimento às atribuições institucionais, concernente à racionalização, eficiência, 

economicidade e eficácia da gestão emite o presente Enunciado Orientativo, com a 
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finalidade de auxiliar as Unidades Administrativas, Magistrados e Servidores na 

análise dos procedimentos afetos ao nepotismo, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. 

 

2. SÚMULA VINCULANTE 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

Como alhures mencionado, o Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula Vinculante 13 que conforme debates para aprovação evidencia que "a 

proibição do nepotismo na Administração Pública, direta e indireta, em qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, independe 

de lei, decorrendo diretamente dos princípios contidos no artigo 37, caput, da 

Constituição Federal." 

 

Como se denota do artigo 103-A, da Constituição Federal, a partir 

da publicação de Súmula na Imprensa Oficial gera efeito vinculante para aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Direta e Indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal. 

 

A essência desta Súmula é vincular todos os entes da 

Administração Pública a tomada de posturas com observância dos princípios  

insculpidos na Constituição Federal/88, vedando o nepotismo.    

 

 

3. CONCEITO DE NEPOTISMO 

 

O termo nepotismo refere-se à prática que visa favorecimento 

dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. 

 

É a prática que viola as garantias constitucionais de 

impessoalidade administrativa, pois, privilegia as relações de parentesco em 

detrimento da capacidade técnica para o exercício do cargo. 
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4.  ESPÉCIES DE NEPOTISMO 

 

As espécies não são taxativamente definidas, no entanto, diante 

do quadro normativo, extrai-se a  essência dos regramentos e situações concretas 

os tipos que abaixo seguem. 

 

4.1  NEPOTISMO DIRETO OU PRÓPRIO 

 

Esta é a forma mais usual de nepotismo. Ocorre quando a 

autoridade competente nomeia parentes seus, tais como:  cônjuge, companheiro 

ou parente até o terceiro grau em linha reta (filhos, netos, bisnetos, pais, avós, 

bisavós), colateral (irmãos, sobrinhos, tios) ou por afinidade (filhos, netos, 

bisnetos, pais, avós, bisavós, irmãos, sobrinhos e tios do cônjuge ou companheiro). 

 

Este tipo de nepotismo é facilmente detectado pela 

proximidade/intimidade de parentesco. 

 

Excluem-se da vedação do rol acima mencionado, os primos, nos 

termos do art. 2º, I, da Resolução nº 07/2005/CNJ, pois são parentes colaterais em 

quarto grau.  

 

4.2  NEPOTISMO CRUZADO OU IMPRÓPRIO 

 

Essa prática ocorre com a nomeação/designações recíproca de 

parentes para cargo em comissão, que compreende a troca de favores em que uma 

autoridade de determinado Poder (exemplo: Prefeito) contrata o parente de 

autoridade de outro Poder (exemplo: Presidente da Câmara) e recebe, em troca, a 

nomeação de familiares. 

 

Reza a Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça em 

seu artigo 2º, inciso II, verbis: 
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II – o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em 
comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais 
magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de 
assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do 
inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações; 

 

Para sua efetivação ocorre quando dois agentes públicos 

empregam parentes um do outro em troca de favores, ajustes, interesses 

recíprocos. 

 

4. REGRAMENTOS INTERNOS A RESPEITO DO NEPOTISMO 

 

Considerando o efeito erga omnes da Súmula Vinculante 13 do 

Supremo Tribunal Federal, bem como a Resolução nº 07/2005/CNJ e Enunciados 

editados pelo Conselho Nacional de Justiça, internamente, foi editada a Portaria nº 

789/2009/CRH, alterada, em parte,  pela Portaria nº 894/2009/CRH  onde foram 

instituídos os Formulários I e II, referindo-se, respectivamente, à posse, nomeação 

designação, bem como, preenchimento do representante de empresa. 
 

4.1 NEPOTISMO E NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO  

 

Na Portaria Portaria nº 789/2009/CRH aletrada em parte pela nº 

894/2009/CRH foram instituídos os formulários I e II, com a finalidade de impedir a 

prática do nepotismo. O normativo tem a seguinte determinação: 

 
Art. 1º. Instituir os formulários de "DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE 
PARENTESCO", constantes dos Anexos I e II desta Portaria. 
 
§ 1º. O formulário constante do Anexo I deve ser preenchido, antes da posse, 
quando da nomeação ou designação para cargo em comissão ou função de 
confiança, bem como por aqueles contratados em caráter temporário, Estagiários 
e, ainda, Servidores que se encontram cedidos/requisitados. 
(...) 
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Art. 2º. Os atuais ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem 
como aqueles contratados em caráter temporário, Estagiários e Servidores que se 
encontram cedidos/requisitados, inclusive o s M i l i t a r e s , d e v e r ã o a c e s s 
a r a t r a v é s d o e n d e r e ç o http://intranet.tj.mt.gov.br - Página do Servidor, 
preencher o formulário instituído (Anexo I) e, após a sua impressão e assinatura, 
protocolizá-lo até 31/8/2009, no Protocolo Geral do Tribunal de Justiça 
 
. 
Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido no caput ensejará a 
suspensão da remuneração até a protocolização da Declaração. 
 
Art. 3º. A "DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO" ser á renovada no 
mês de março de cada ano, cujo prazo limite para protocolização no Protocolo 
Geral do Tribunal de Justiça é o dia 31. 
 
Art. 4º. Toda modificação ocorrida nos cargos em comissão ou funções de 
confiança, ou ainda, na lotação do Servidor/Estagiário, o documento da indicação 
deverá ser instruído com uma nova "DECLARAÇÃO DE 
 
RELAÇÃO DE PARENTESCO" (Anexo I). 
Art. 5º. A "DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO" (Anexo II), deverá 
constar dos Editais dos processos licitatórios que têm por objeto a prestação de 
serviços, e também das contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação. 
Art. 6º. É de responsabilidade: 
 
I - da Coordenadoria de Recursos Humanos , o gerenciamento da renovação 
da Declaração no mês de março de cada ano, além de estabelecer procedimentos 
com rotinas bem definidas para o cumprimento do disposto no Art. 4º”. 

 
 

Este normativo trouxe para o Poder a regulamentação desde 

antes da posse, quando da nomeação ou designação para cargo em comissão ou 

função de confiança. 

 

A Declaração expressa do Formulário I gera efeitos 

administrativos, penais e civis, onde o servidor ao firmá-la deve pautar-se pela 

verdade das informações concedidas e, à Administração Pública serve como 

controle desses procedimentos, sendo que existe a previsibilidade de renovação no 

mês de março de cada ano, bem como, quando ocorrer a modificação no cargo em 

comissão, função de confiança e, ainda, mudança de lotação. 
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A Coordenadoria de Recursos Humanos é responsável pelo 

gerenciamento da renovação da declaração, bem como, pelo estabelecimento de 

procedimentos com rotinas definidas para a vedação à pratica do nepotismo. 

 

 

4.2 NEPOTISMO E LICITAÇÃO  

 

A Constituição Federal estabelece que as obras, compras, 

serviços, alienações e locações serão realizadas mediante processo licitatório que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, cabendo à Lei nº 

8.666/93 a regulamentação do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal com 

edição de normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

 

Quanto a esta espécie, destaca-se o que determina o artigo 3º da 

Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Justiça, verbis: 

 

“(...) 

Art. 3º É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de 

prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam 

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, 

de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal 

condição constar expressamente dos editais de licitação. (Artigo alterado pela 

Resolução nº 09/2005, de 06/12/2005 - DJU 19/12/2005) 

 

Nessa esteira, destaca-se que os impedimentos existentes na 

licitação funcionam como uma barreira mediante a qual são obstadas a 

manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com 

empresa que venha a contratar os empregados que tenham relação com o rol 

acima mencionado, agindo, portanto, de forma preventiva,  com foco no risco de 

danos derivados desses vínculos. 
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Sobre o tema, cabe o registro da existência, no âmbito interno, 

das Portarias 789/2009-CRH e 894/2009-CRH que dispõe sobre relação de 

parentesco abrangendo nomeação ou designação para cargo em comissão ou 

função de confiança (anexo I) e formulário a ser preenchido por representante legal 

de empresa quando participante de processo licitatório que tem por objeto a 

prestação de serviços, bem como quando ocorrer contratação por dispensa e 

inexigibilidade de licitação (Anexo II). 

 

A propósito do alegado resta demonstrado no artigo 1º, bem 

como, do artigo 5º, da Portaria supracitada as seguintes determinações: 

 
“Art. 1º. Instituir os formulários de “DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO”, 
constantes dos Anexos I e II desta Portaria. 
§ 1º (...) 
 
§ 2º. O formulário constante do Anexo II deve ser preenchido pelo representante legal 
da empresa quando: 
 
I – da participação em processo licitatório que tem por objeto a prestação de serviços; 
II – das contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação. 
(...) 
Art. 5º. A “DECLARAÇÃO DE RELAÇAO DE PARENTESCO” (Anexo II) deverá constar 
dos Editais dos processos licitatórios que tem por objeto a prestação de serviços, e 
também das contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação.” 

 
Por sua vez, o Anexo II teve a seguinte formatação: 

 

ANEXO II 
PREGÃO Nº xx/2009 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. 
Declaração de cumprimentos das Resoluções nº 07/05, 09/05 e 21/06– CNJ. 
Declaro para fins de comprovação perante o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO e, sob as penas da lei, que esta empresa/entidade não possui em seu 
quadro societário, qualquer sócio na condição de cônjuge, companheiro, ou parente 
em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros, juízes vinculados, dessa Corte de Justiça, 
em cumprimento no disposto das Resoluções n.º 07/05, 09/05 e 21/06 CNJ, 
transcritas abaixo. 
Declaro, ainda, não possuir nos quadros de funcionários desta empresa nenhuma 
pessoa que se enquadre na vedação contida no disposto do artigo 3º da Resolução 
07/2005 e suas atualizações. 
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Declaro, por último, que no caso de alteração da situação societária que se enquadre 
nas referidas resoluções, comprometo-me a comunicar tal fato a essa instituição, tão 
logo seja o mesmo verificado. 
RESOLUÇÃO N° 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005, atualizada com a redação da 
Resolução Nº 09/2005 e Nº 21/2006: 
... 
Art. 1° É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder 
Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados. 
Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras: 
... 
 
 
IV - a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou 
juízes vinculados, bem como de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de 
assessoramento; 
V - a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, 
de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes 
vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento. 
§1º ... 
§ 2° 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. 

 
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. 
Para que produza os efeitos legais, firmo a presente declaração. 
_____,______de_____________de 2009. 
_______________________________ 
Diretor ou representante legal 
Razão social da empresa), CNPJ. Nº____________________ 

 

O tema, também, foi regulamentado por ocasião da edição da 

Instrução Normativa SCL nº 01/2011, de 22/11/2011, que dispõe sobre as rotinas 

e os procedimentos de controle a serem observados na geração de gastos por 

meio de compras e contratações de obras e serviços, com ou sem licitação, com 
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início desde o planejamento de necessidade até a autorização da despesa,  com  o 

gerenciamento da ata de registro de preços, editada pela Coordenadoria 

Administrativa deste Tribunal, cabendo destaque para a letra B do Capítulo II – Da 

Solicitação, verbis: 

 

“CAPITULO II - DA SOLICITAÇÃO 
B. NOS CASOS DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
(...) 
 
5. Em qualquer das situações acima descritas, a contratação não será efetivada se não 
houver a comprovação da regularidade com o INSS e FGTS, bem como com as 
fazendas Federal, Estadual e Municipal, além da apresentação da declaração de 
nepotismo, nos termos da Portaria n.º 789/2009/CRH com as alterações, em 
cumprimento à Resolução n.º 07/2005 – CNJ e alterações posteriores.” (grifei) 

 
Depreende-se, ainda, da Portaria nº 789/2009-CRH, as 

responsabilidade  cumprimento das exigências previstas no artigo 5º, 

competindo: 
 

“(...) 

Art. 6º. É de responsabilidade: 
II – da Coordenadoria Administrativa , zelar pela observância da exigência 
estabelecida no Art. 5º”. 

 
 

Como se observa, os regramentos internos visam à aplicabilidade 

dos normativos atinentes à matéria, vedando tratamento diferenciado na 

contratação de prestação de serviço, dispensa ou inexigibilidade de licitação bem 

como, favorecimento de uns em detrimento de outros e, principalmente, qualquer 

infringência aos Princípios da Moralidade e Impessoalidade Administrativas. 

   
5. JURISPRUDÊNCIAS A RESPEITO DO NEPOTISMO: 

 

As situações que caracterizam o nepotismo variam de acordo com 

as circunstâncias do caso concreto e devem ser analisadas no momento da 

nomeação/designação à luz dos dados funcionais dos servidores/magistrados, 

especialmente, a relação de subordinação hierárquica entre os parentes, bem como 
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as exceções que restaram salvaguardadas tanto pela Resolução nº 07/2005 como 

pelos Enunciados do CNJ, sobretudo diante da gravidade dos fatos e as 

consequências advindas do nepotismo. 

 

Com o propósito de elucidar o tema e subsidiar as Unidades 

Administrativas na análise das situações concretas, esta Coordenadoria de Controle 

Interno apresenta a seguir julgados do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal 

de Contas do Estado sobre a matéria em casos concretos: 

 

 

5.1 VÍNCULO ENTRE MAGISTRADO E SERVIDOR APOSENTADO 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONSULTA. NEPOTISMO. RESOLUÇÃO N. 07 DO 

CNJ E SÚMULA N. 13 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE AS 

NORMAS. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NO JUDICIÁRIO E PARENTE 

DE DESEMBARGADOR APOSENTADO, DE MEMBRO DO MP, DE MEMBRO DA 

PROCURADORIA DO ESTADO E DE SERVIDORES DO TJ. CONSULTA 

CONHECIDA PARA RESPONDER PELA NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEPOTISMO.  

I) Não há impedimento legal a que um parente de ocupante de cargo no Ministério 

Público ou na Procuradoria do Estado ocupe cargo em comissão no Poder Judiciário, 

exceto quando há configuração de burla, ou seja, de ajuste recíproco para a 

contratação.  

II) O vínculo de parentesco com desembargador aposentado ou com servidores 

efetivos do Poder Judiciário, que não ocupem cargo de assessoramento ou direção, ou, 

quando ocupantes, quando não exista relação de subordinação com o parente, não 

configura situação geradora de incompatibilidade. Incidência do Enunciado 01 do 

Conselho Nacional de Justiça. 

(Conselho Nacional de Justiça - Pedido de Providências - Conselheiro - 0002809-

12.2008.2.00.0000 - Relatora Conselheira Andréa Maciel Pachá - 80ª Sessão - j. 

17/03/2009 ).  
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5.2 VÍNCULO POSTERIOR À OCUPAÇÃO DO CARGO 

COMISSIONADO/FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

“PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP. CONSULTA. PESSOAL. NEPOTISMO. 

RELAÇÃO DE PARENTESCO POSTERIOR À NOMEAÇÃO DE SERVIDOR. 

POSSIBILIDADE, SALVO SE HOUVER SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA OU 

QUANDO CARACTERIZAR AJUSTE PRÉVIO PARA BURLAR A PROIBIÇÃO GERAL 

DA PRÁTICA DE NEPOTISMO.  

As nomeações de cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, de autoridade nomeante ou de servidor investido em 

cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão 

ou de confiança ou, ainda, de função gratificada realizadas antes do início do vínculo 

de parentesco entre os servidores não se incluem na prática do nepotismo prevista 

pela Súmula Vinculante nº 13 do STF, salvo se houver subordinação hierárquica ou 

quando caracterizar ajuste prévio para burlar a proibição geral da prática de 

nepotismo. (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Resolução de Consulta nº 

53/2011, Conselheiro Waldir Júlio Teis, julgado em 18/08/2011)”. 

 

5.3 NEPOTISMO E ESTAGIÁRIOS 

 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO –PRÁTICA DE NEPOTISMO 
– CONTRATO DE ESTÁGIO – CONFIGURAÇÃO – RESOLUÇÃO/CNJ Nº 07 DE 
2005 – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO/CNJ Nº 07. 
(...) 

“a) Aplica-se à contratação de estagiários no âmbito dos Tribunais, permitida pela Lei 

6.494/77, remunerada ou não, a vedação de nepotismo prevista no art. 2º da 

Resolução CNJ 7, exceto se o processo seletivo que deu origem à referida contratação 

for precedido de convocação por edital público e contiver pelo menos uma prova 

escrita não identificada, que assegure o princípio de isonomia entre os concorrentes.  

b) Fica vedada, em qualquer caso, a contratação de estagiário para servir subordinado 

a magistrado ou a servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento que 

lhe seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive”  

(Conselho Nacional de Justiça - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 

0000950-58.2008.2.00.0000 - Rel. Mairan Gonçalves Maia Júnior - 70ª Sessão - j. 

23/09/2008 ). 
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5.4 NEPOTISMO ENTRE SERVIDORES COMISSIONADOS SEM VÍNCULO 

EFETIVO  

“RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CARGOS DE 

COMISSÃO. JUÍZOS DISTINTOS. PARENTESCO. NEPOTISMO CARACTERIZADO. 

1. A Recorrente, mesmo sem possuir vínculo efetivo com Tribunal, ocupava o cargo 

em comissão de Secretária Judicial, circunstância idêntica à da sua irmã. 

2. Como cediço, o exercício de cargo de provimento em comissão, no âmbito 

da jurisdição do mesmo Tribunal, por pessoa que possua vínculo de 

parentesco em 2º grau (irmã) com servidor investido também em cargo de 

chefia, ambos sem vínculo efetivo, caracteriza prática de nepotismo. 

3. A existência de subordinação hierárquica é irrelevante para a configuração de 

nepotismo. 

4. Recurso a que se nega provimento”  

(Conselho Nacional de Justiça, PCA nº 0001143-45.2014.2.00.0200, Conselheira 

Deborah Ciocci, julgado em 09 de maio de 2014). Negritamos e sublinhamos. 

5.5 NEPOTISMO E SERVIDORES EFETIVOS  

 
“CONSULTA. RESOLUÇÃO 07/2005/CNJ. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA 

OCUPAR FUNÇÃO COMISSIONADA, IRMÃO DE OUTRO SERVIDOR JÁ 

INVESTIDO EM FUNÇÃO COMISSIONADA NO ÂMBITO DO MESMO TRIBUNAL. 

NEPOTISMO. APRIMORAMENTO DO TRATAMENTO NORMATIVO DA MATÉRIA.   

1. A hipótese versada refere-se à possibilidade de nomeação de servidor para ocupar 

função comissionada quando parente (irmão) de outro servidor já investido em função 

comissionada no âmbito do mesmo Tribunal.      

2. Dentre as hipóteses caracterizadoras de nepotismo contempladas na 

Resolução nº 07/2005, a tratada no inciso III (que se destina a regular o 

exercício de cargo de provimento em comissão ou de função de confiança 

gratificada por cônjuge ou parente de servidor investido em cargo de direção 

ou de assessoramento) é a que serve de parâmetro para análise da situação 

posta pelo consulente.  
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3. A exceção prevista no § 1º, do art. 2º, da Resolução n. 7, do Conselho 

Nacional de Justiça resguarda a situação dos ocupantes dos cargos de 

provimento efetivo das carreiras judiciárias admitidos por concurso público, o 

que não é o caso.  

4. Apesar de não haver subordinação hierárquica ou parentesco entre as autoridades 

judiciárias a que se subordinam os interessados na Consulta, as situações tais como a 

retratada nos autos caracterizam prática de nepotismo vedada por ato normativo 

deste Conselho.  

5. Proposta de nova redação ao § 1º, do art. 2º, da Resolução n. 07/05”. 

(Conselho Nacional de Justiça, Conselheiro Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 

Consulta nº 1933-18-2012.2.00.0000 julgado em 08/10/2013) Negritamos 

“CONSULTA – RESOLUÇÃO N° 7/2005 CNJ – NEPOTISMO – NOMEAÇÃO DE 

SERVIDOR PARA FUNÇÃO COMISSIONADA, PARENTE DE OUTRO SERVIDOR 

INVESTIDO EM CARGO DE DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO – EXCEÇÃO DO 

ART. 2º, § 1º - NOVA REDAÇÃO EXIGE QUE AMBOS OS SERVIDORES SEJAM 

EFETIVOS DAS CARRERIAS JUDICIÁRIAS PARA QUE SE VERIFIQUE A 

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO – CASO EM QUE O SERVIDOR COMISSIONADO É 

CEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL AO PODER JUDICIÁRIO 

NÃO ESTÁ ALCANÇADO PELA RESSALVA. 

1.    Hipótese de nomeação de servidor para ocupar função comissionada quando 

parente de outro servidor investido em cargo de direção ou assessoramento (artigo 

2º, III da Resolução n° 7/2005 CNJ). 

2.    Nos termos da nova redação dada ao artigo 2º, § 1º da Resolução n° 

7/2005 CNJ, excepciona-se a configuração de nepotismo quando, tanto o 

servidor a ser nomeado, como o comissionado, que gera a incompatibilidade 

sejam servidores efetivos das carreiras judiciárias. 

3.    Caso em que o servidor já comissionado é efetivo da administração pública 

federal e cedido ao Poder Judiciário não afasta a incompatibilidade e caracteriza a 

prática de nepotismo. Inteligência do Enunciado Administrativo n° 1, alínea ‘k’ do CNJ 

sobre o tema nepotismo, que veda a equiparação de cargos de provimento efetivo de 
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carreiras do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Ministério Público aos cargos 

das carreiras judiciárias, para efeitos do art. 2º, §1º da Resolução n° 7/2005. 

4.    Consulta conhecida e respondida negativamente”  

(Conselho Nacional de Justiça, Consulta nº 0006914-56.2013.2.00.0000, Conselheira 

Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, julgado em 02/12/2013). Negritamos e Sublinhamos. 

  

5.6 NEPOTISMO  CRUZADO 

O Tribunal de Contas do Estado orienta na Resolução de Consulta 

nº 13/2013, Conselheiro Sérgio Ricardo, julgado em 24 a 28/06/2013: 

Resolução de Consulta nº 13/2013 (DOC, 02/07/2013). Pessoal. Nepotismo. 

Nepotismo cruzado. Relação de parentesco com autoridade de outro Poder. 

Configuração de nepotismo apenas se houver ajuste mediante designações 

recíprocas.  

As nomeações de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, de autoridade de um Poder por autoridade de outro 

Poder, só configura nepotismo e, por conseguinte, afronta à Súmula Vinculante nº 13 

do Supremo Tribunal Federal, se houver ajuste mediante designações recíprocas. 
 

5.7 NEPOTISMO NA CONTRATAÇÃO 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. 

DENÚNCIA OFERECIDA POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CESSÃO 

DE MÃO DE OBRA. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 

7/CNJ. ANULAÇÃO DE PENALIDADE ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 

REGULAMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 

APURAÇÃO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO.  

Acolhe-se o parecer emitido pela Secretaria de Controle Interno do CNJ para 

determinar que, nos prazos assinados: 

a) o TJPA oficie às empresas de prestação de serviços com alocação de mão de obra 

residente em qualquer prédio do Tribunal para que obtenham dos empregados 
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declarações de que não são 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 Tribunal 

contratante, devendo comprovar o desligamento do quadro da empresa de profissional 

que apresentar declaração afirmando o contrário; 

(Conselho Nacional de Justiça - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0003074-

72.2012.2.00.0000 - Relator CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA - 158ª Sessão - j. 

13/11/2012 ). 

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 25/2011/TCE PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PONTE BRANCA. CONSULTA. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE 

PROPRIEDADE DE GESTORES PÚBLICOS E/OU DE SEUS FAMILIARES. 

IMPOSSIBILIDADE.  

1) A participação em procedimentos licitatórios promovidos pelo Poder Público de 

empresa de propriedade do agente político e/ou de seus familiares viola os preceitos 

da Lei nº 8.666/1993 e os princípios da Administração Pública, em especial os da 

impessoalidade e da moralidade; e,  

2) Em casos excepcionais, em que houver apenas uma empresa pertencente a 

gestores públicos e/ou de seus familiares, há a possibilidade de contratação direta, por 

inexigibilidade de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 55/2010. 

 

5.8 NEPOTISMO E CONVÊNIO    
 

Resolução de Consulta nº 57/2011/TCE (DOE, 26/09/2011) Pessoal. 

Nepotismo. Convênio. Dirigente ou Gestor de Associações. Agentes Políticos e 

Servidores Comissionados de órgãos públicos. Violação da Súmula Vinculante 

nº 13/2008 e artigo 9º, da Lei nº 8.666/1993.  

Fere os princípios da moralidade, isonomia, impessoalidade e o artigo 9º, da Lei nº 

8.666/93, a celebração de convênios entre o Poder Público e Associações privadas, 

quando seus dirigentes ou empregados com poder de ingerência e influência forem 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, do agente político ou de servidor comissionado de entidade concedente 

ou interveniente do acordo, nos termos principiológicos da Súmula Vinculante do STF 

nº 13/2008. 
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6.  RELAÇÃO DE PARENTESCO PARA FINS DE NEPOTISMO 

 

Para melhor compreensão, transcreve-se abaixo a tabela de 

relação de parentesco: 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, considerando, que a matéria nepotismo é 

dinâmica, não estanca todas as situações a serem analisadas sobre ela, no entanto, 

levando-se em conta o papel orientativo desta Unidade, busca-se de maneira 

didática trazer  para o Poder a contribuição, com vistas à eficácia nos 

procedimentos a serem adotados, a fim de evitar o descumprimento dos 

normativos balizadores a respeito do nepotismo.    

 

     Coordenadoria de Controle Interno, 31 de Julho de 2015. 

 
 
 
Ceila Monica S. F. A. de Moura                Luciana Cristina Mendes de Sousa Pinto 
             Auditora                                                         Auditora 
 
 
Flávia Danyara da Silva                 Tânia Maria Savionek 
         Assessora                Assessora Jurídica 
 
 
                                     Simone Borges da Silva 
                                Coordenadora de Controle Interno 
 
 
APROVO: 

 
Disponibilizar este Enunciado Orientativo no sítio do Tribunal de Justiça, e dar 

ciência a todos os gestores, áreas administrativas e gestores das Comarcas do 

Estado. 

 

 
 

DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 


