
NEPOTISMO – CONTROLE NAS NOMEAÇÕES DE PARENTES – 
LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. 
 
    É sabido que nepotismo significa 
favorecimento. Grande parte dos nossos dirigentes políticos não 
consegue manter o necessário equilíbrio e retidão de caráter para 
separarem o público do privado. Infelizmente sentimentos de ordem 
pessoal, muitas vezes, contaminam e desvirtuam a atividade 
pública que se propuseram a desempenhar. 
 
    Não estamos aqui nos posicionando contra a 
edição de leis que venham proibir a prática do nepotismo nas três 
esferas do corpo estatal (executivo, legislativo e judiciário). O que 
defendemos é que referidas leis, para que não se tornem 
inconstitucionais, devem ser editadas por iniciativa do Executivo 
Municipal e não por vereadores, como temos visto constantemente 
na prática.  
    Muitos vereadores têm proposto junto às 
Câmaras Municipais, projetos de leis ditando normas acerca da 
contratação de parentes para ocuparem cargos comissionados na 
Administração Pública Municipal. Referidos projetos de leis, após 
serem aprovados – o que vem acontecendo na maioria das vezes -, 
são encaminhados ao Chefe do Poder Executivo para sanção, 
passando assim, a serem leis municipais. Tal procedimento não é o 
correto. 
    O edil ao propor um projeto de lei dessa 
natureza, está sem dúvida alguma, invadindo competência que é 
privativa do Prefeito Municipal e ferindo, consequentemente, o 
princípio constitucional de “separação dos poderes”. Referida lei, 
uma vez entrando no mundo jurídico, fica manchada pelo vício da 
inconstitucionalidade formal, vez que o projeto de lei respectivo fora 
proposto por vereador, quando sua iniciativa deveria ser do Prefeito 
Municipal. Por tal motivo, várias ações diretas de 
inconstitucionalidades vêm sendo propostas pelos senhores 
prefeitos municipais e acatadas pelos desembargadores do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme 
demonstraremos mais adiante. Os vereadores podem regular essa 
matéria somente na hipótese de nomeação de parentes para o 
preenchimento de vagas dos cargos comissionados para a Câmara 
Municipal e mediante resolução a ser proposta pela sua Mesa 
Diretora. Nada mais!  



  
    Está previsto na Carta da República o 
seguinte:  
 

Art. 61. (...) 
 
§ 1º São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
I – (...) 
II – disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos 
públicos na administração direta e autárquica 
ou aumento de sua remuneração; 
(...) 
c) servidores públicos da União e Territórios, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria; 
(...)  

 
    Como não poderia ser diferente, a 
Constituição do Estado de Minas Gerais, repete a mesma regra. 
Confira-se: 
 

Art. 66. São matérias de iniciativa 
privativa, além de outras previstas nesta 
Constituição: 
(...) 
III – do Governador do Estado: 
(...) 
b) a criação de cargo e função públicos da 
administração direta, autárquica e 
fundacional e a fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
c) o regime jurídico único dos servidores 
públicos dos órgãos da administração direta, 
autárquica e fundacional, incluído o 
provimento de cargo, estabilidade e 
aposentadoria, reforma e transferência de 
militar para a inatividade; 
(...) 
 



    E da mesma forma referida norma vem 
repetida em todas as leis orgânicas municipais. 
    Como se vê, a Constituição da República, a 
Constituição do Estado de Minas Gerais e as Leis Orgânicas em 
geral normatizaram a competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo Municipal para a iniciativa de leis que disponham sobre 
provimento de cargos públicos. 
    E nem mesmo a sanção pelo prefeito de um 
projeto de lei proposto por um vereador e aprovado pela Câmara 
Municipal, supre o vício de iniciativa, pois este último mancha de 
nulidade a norma editada desde o seu nascedouro. 
 
    A respeito do assunto, confira-se os 
entendimentos do STF: 
 

Inconstitucionalidade formal reconhecida 
em face do vício de iniciativa da  
Lei impugnada, de origem parlamentar, 
que não é convalidado nem mesmo pela  
sanção do Chefe do Poder Executivo.1 
 
O desrespeito à prerrogativa de iniciar o 
processo de positivação do Direito, gerado 
pela usurpação do poder sujeito à cláusula 
de reserva, traduz vício jurídico de 
gravidade inquestionável, cuja ocorrência 
reflete típica hipótese de 
inconstitucionalidade formal, apta a 
infirmar, de modo irremissível, a própria 
integridade do ato legislativo 
eventualmente editado.2 

 
    Confira-se o entendimento dos 
desembargadores do egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS acerca da matéria:   

 
A) EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

                                                 
1
- (STF - ADIMC 1.391 - SP - T.P. - Rel. Min.  

Celso de Mello - DJU 28.11.1997). 
 (STF - Pleno – Adin. n.º 1.963/PR - Rel.  
Min. Maurício Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 7 maio 1999, p.1). 
2
 - Precedentes do STF. – STF – ADIMC 1.391 – SP – T.P. – Relator: Min. Celso de Mello – 

DJU 28.11.1997. 



MUNICIPAL N.º 1.643/2002, DO MUNICÍPIO 
DE SABINÓPOLIS, QUE DISPÕE SOBRE O 
PROVIMENTO DE CARGOS DO PODER 
EXECUTIVO - MATÉRIA DE INICIATIVA DO 
PODER EXECUTIVO - Em observância ao 
princípio da independência e harmonia 
entre os Poderes da República, vedado ao 
Legislativo dispor de matéria reservada, 
exclusivamente, à iniciativa do Executivo.3  

     
    Do voto do eminente Relator, 
Desembargador CARREIRA MACHADO, destaca-se o seguinte:  

Trata-se de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito 
Municipal de Sabinópolis em face da Lei 
Municipal n.º 1.643, de 02 de dezembro de 
2002, que "proíbe a nomeação de parentes 
para cargos em comissão e dá outras 
providências". 

(...) 

Preceituam os arts. 1º e 2º da Lei nº 
1.643/02 que:  

"Art. 1º - É vedado no âmbito municipal 
a nomeação ou designação de cônjuge, 
companheiro (a) ou parente 

consangüíneo ou afim, até o terceiro 
grau, de autoridade municipal e sob sua 
subordinação direta, para exercício de 
cargos em comissão e para função 
comissionada.  

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no 
caput deste artigo, a manutenção das 
pessoas anteriormente nomeadas para 

                                                 
3
 - ADIN – TJMG – Corte Superior - Processo n.º 1.0000.05.416697-0/000(1) – Relator: 

Carreira Machado – Acórdão publicado em 24/05/2006 - Requerente: Prefeito Municipal de 
Sabinópolis - Requerida: Câmara Municipal de Sabinópolis – Presidente da Câmara Municipal 
de Sabinópolis. 



esses cargos e ou funções, quando da 
transição de governos.  

Art. 2º. Ao servidor ocupante de cargos 
de provimento efetivo das carreiras 
municipais, a proibição ficará restrita à 
nomeação ou designação para servir 
junto à autoridade determinante de 
incompatibilidade".  

A impugnação da referida lei municipal 
se funda em vício de 
inconstitucionalidade formal por ofensa 
aos artigos 6º; 21, § 1º; 66, inciso III, 
"c"; 165 e 173, todos da Constituição 
Estadual, ao fundamento de que 
compete privativamente ao chefe 
do Executivo Municipal propor 
projeto de lei que vise ao 

provimento de cargos e funções 
públicas e que a lei ofende o 
princípio da separação e autonomia 
dos poderes.  

As leis municipais que dispõem sobre o 
provimento de cargos dos servidores 
são de iniciativa exclusiva do Prefeito 
Municipal, chefe do Poder Executivo.  

Prescrevem os arts. 13, caput; 66, III, 
c; e 173, caput, da Constituição 
Mineira, que se aplicam também aos 
Municípios, em razão do princípio da 
simetria:  

"Art. 13 - A atividade de administração 
pública dos Poderes do Estado e a de 
entidade descentralizada se sujeitarão 
aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência e razoabilidade. 
(...)"  



"Art. 66. São matérias de iniciativa 
privativa, além de outras previstas 
nesta Constituição:  

(...)  

III- do Governador do Estado:  

(...)  

c) o regime jurídico único dos 
servidores públicos dos órgãos da 
administração direta, autárquica e 
fundacional, incluído provimento de 
cargo, estabilidade e aposentadoria, 
reforma e transferência de militar para 
a inatividade; (...)".  

"Art. 173 - São Poderes do Município 

independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo e o Executivo.(...)".  

Com efeito, qualquer lei municipal que 
verse sobre provimento de cargos 
públicos integrantes do quadro do 
Executivo Municipal será de iniciativa 
do Chefe do Poder Executivo local. 
Portanto, no caso dos autos, ocorreu 

manifesta invasão de competência 
legislativa, em total afronta ao princípio 
da separação dos poderes.  

A norma ora impugnada, emanada de 
Membros do Poder Legislativo, 
modifica, sem sombra de dúvidas, o 
provimento de cargos do quadro do 
Executivo Municipal de Sabinópolis.  

Prescreve o art. 176 da Constituição 
Estadual caber privativamente à 
Câmara Municipal, no que couber, as 
atribuições enumeradas no art. 62, 



excluindo, dessa forma, da 
competência do Poder Legislativo local 
a iniciativa de leis que se referem ao 
regime jurídico dos servidores públicos 
integrantes do quadro do Executivo 
Municipal.  

Além do mais, determina o art. 66, III, 
"c", supra citado, serem matérias de 

iniciativa privativa do Governador do 
Estado, aplicável ao Prefeito Municipal, 
em face do princípio da simetria, 
aquelas referentes ao regime jurídico 
dos servidores públicos, incluído o 
provimento de cargos.  

Portanto, como afirmado, qualquer lei 
municipal que represente modificação 
na forma de provimento dos cargos 

pertencentes ao quadro do Executivo 
Municipal será de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo local.  

Ademais a ingerência do Poder 
Legislativo no Poder Executivo 
importa em flagrante violação do 
Princípio da Separação dos Poderes 
insculpido no artigo 173, caput, da 

Constituição Estadual.  

Alexandre Moraes esclarece sobre o 
tema:  

"Assim, por exemplo, a iniciativa 
reservada das leis que versem o regime 
jurídico dos servidores públicos revela-
se, enquanto prerrogativa conferida 
pela Carta Política ao Chefe do Poder 
Executivo, projeção específica do 
princípio da separação de poderes, 
incidindo em inconstitucionalidade 
formal a norma inscrita em Constituição 



do Estado que, subtraindo a disciplina 
da matéria ao domínio normativo da lei, 
dispõe sobre provimento de cargos que 
integram a estrutura jurídico-
administrativa do Poder Executivo 
local".  

E prossegue o autor, ao lecionar acerca 
do vício de iniciativa, citando Marcelo 

Caetano:  

"um projeto resultante de iniciativa 
inconstitucional sofre de um pecado 
original, que a sanção não tem a 
virtude de apagar, até porque, a par 
das razões jurídicas, militam os fortes 
motivos políticos que determinassem a 
exclusividade da iniciativa presidencial, 
cujo afastamento poderia conduzir 

a situações de intolerável pressão 
sobre o Executivo" (MORAES, 
Alexandre. Direito Constitucional. 12ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2002).  

Em face do exposto, julgo procedente 
a presente representação para 
declarar a inconstitucionalidade da 
Lei Municipal nº 1.643, de 02 de 

dezembro de 2002, do Município de 
Sabinópolis.  

    Acompanhando o voto do eminente Relator, 
assim se manifestou o Desembargador ALMEIDA MELO:   

No caso, não chegarei à questão 
material. O parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça é suficiente. Há 

inconstitucionalidade formal, pois a 
lei que dispõe sobre o regime 
jurídico do pessoal devia originar-
se de projeto de iniciativa privativa 
do Poder Executivo. O processo 



legislativo é o da Constituição da 
República, cumprindo aos Estados e aos 
Municípios segui-lo obrigatoriamente. 
Há ofensa ao art. 66, III, da 
Constituição do Estado, que atribui 
ao Governador e, portanto ao 
Prefeito, a iniciativa de lei que 
disponha sobre o provimento de 
cargo, estabilidade e 

aposentadoria, reforma e 
transferência de militar para a 
inatividade.  

A iniciativa de Vereador somente 
valeria para o provimento de 
cargos da Câmara Municipal. Não 
posso, entretanto, reduzir o texto da 
lei, porque estaria a legislar. Resta-me 

declarar a inconstitucionalidade da 
norma.  

Ponho-me de acordo com o voto do 
Relator.  

B) EMENTA: Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Lei 
Municipal. Iniciativa da Câmara. Lei 
Municipal que dispõe sobre a 

investidura de Servidores em 
Cargos em Comissão e dá outras 
providências. Invasão da 
competência exclusiva do Prefeito 
para a proposição. Vício formal de 
origem. Arguição acolhida.4  

    O eminente Relator, Des. JOSÉ 
FRANCISCO BUENO assim se posicionou: 
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 - ADIN – TJMG – Corte Superior - Processo n.º 1.0000.04.406156-1/000(2) – Relator: José 

Francisco Bueno – Acórdão publicado em 14/09/2005 - Requerente: Prefeito Municipal de 
Guaranésia - Requerida: Câmara Municipal de Guaranésia. 



Cuidam-se os autos de ação direta de 
inconstitucionalidade, onde o Prefeito 
Municipal de Guaranésia, fazendo breve 
relato dos fatos, aponta a ocorrência 
de inconstitucionalidade formal na 
sanção da Lei Municipal n.º 
1.507/2003, efetuada pela 
Presidência da Câmara Municipal 
apesar do seu veto integral.  

Aduz para tanto que referida norma 
padece de vício de inconstitucionalidade 
formal, porquanto decorrente da 
proposição por membro do Poder 
Legislativo Municipal, quando a 
iniciativa de lei de tal natureza, por 
força de disposição constitucional, seria 
privativa do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, ocorrendo, portanto, invasão 
de competência, ferindo-se, ainda, o 
Princípio Constitucional da Separação 
de Poderes.  

A norma legal, tida como 
inconstitucional, vetada pelo 
Requerente e promulgada pela 
Requerida se acha à fl. 25, dela 
constando, a saber:  

"Lei Municipal n.º 1.507, de 17 de 
outubro de 2003"  

Dispõe sobre a investidura de 
servidores em cargos em comissão e dá 
outras providências.  

O Presidente da Câmara Municipal de 
Guaranésia, através do § 7º, do art. 
55, da Lei Orgânica Municipal, sanciona 
e promulga a seguinte Lei:  



Art. 1º - É vedada a nomeação para 
cargo em comissão de cônjuge, 
companheiro ou parente por 
consangüinidade, adoção ou afinidade 
até o 2º grau, do Prefeito, do Vice-
Prefeito, dos Diretores de 
Departamento ou afins, para ocupar no 
poder executivo e de qualquer vereador 
para exercer funções no poder 

legislativo de Guaranésia.  

Parágrafo Único: O disposto neste 
artigo não se aplica a ocupante de 
cargo em provimento efetivo da 
Prefeitura ou da Câmara Municipal, 
aprovados em concurso público, caso 
em que a vedação é restrita à 
nomeação ou designação para servir 

junto ao agente determinante da 
incompatibilidade.  

Art. 2º - No prazo de no máximo 30 
(trinta) dias a partir da promulgação da 
presente Lei, o Chefe do Executivo e o 
Presidente da Câmara Municipal, 
adotarão as medidas necessárias para o 
seu fiel cumprimento e providências às 
exonerações dos servidores que se 

enquadrem na situação prevista.  

Art. 3º - Revogadas as disposições em 
contrário, esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação."  

Acerca do tema, prevê a Constituição 
Mineira em seu artigo 165 que: " Os 
Municípios do Estado de Minas Gerais 

integram a República Federativa do 
Brasil. - §1º - O Município, dotado de 
autonomia política, administrativa e 
financeira, organiza-se e rege- se por 



sua lei orgânica e demais leis que 
adotar, observados os princípios da 
Constituição da República e os desta 
Constituição."  

Nessa linha de raciocínio, o art. 66 - 
III, alíneas "b" e "c", também da 
Constituição do Estado, defere ao Chefe 
do Poder Executivo competência 

privativa para:  

"b) criação de cargo e função pública da 
administração direta, autárquica e 
fundacional e a fixação da respectiva 
remuneração, observados os 
parâmetros da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;  

c) o regime jurídico único dos 
servidores públicos dos órgãos da 
administração direta, autárquica e 
fundacional, incluído o provimento de 
cargo, estabilidade e aposentadoria, 
reforma e transferência de militar para 
a inatividade."  

Não bastasse a determinação 
constitucional, a delegação, salvo casos 
expressos, é vedada, não podendo um 
Poder exercer concorrentemente 
atribuição de outro.  

Assim, a prerrogativa de 
organização legal do serviço 
público, especificamente no que se 
refere aos servidores públicos, 
criação de cargos, remuneração, 
instituição de regime jurídico, 
investidura e exoneração é de 
competência privativa expressa do 
Chefe do Poder Executivo, não 
existindo previsão de delegação 



acerca da matéria, e nem poderia 
ser de outra forma diante do 
disposto no art. 173, caput e seu 
parágrafo 1º, da Constituição 
Estadual.  

Nesse sentido, a doutrina:  

"...(omissis)... Leis de iniciativa 

exclusiva do Prefeito são aquelas em 
que só a ele cabe o envio do projeto à 
Câmara. Nessa categoria estão as que 
disponham sobre a criação, 
estruturação e atribuição das 
secretarias, órgãos e entidades da 
administração pública municipal; a 
criação de cargos, funções ou empregos 
públicos na administração direta e 
autárquica, fixação e aumento de sua 

remuneração; o regime jurídico dos 
servidores municipais; e o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias, 
os orçamentos anuais, créditos 
suplementares e especial" 
...(omissis)... Se a Câmara, 
desatendendo à privatividade do 
Executivo para esses projetos, votar e 
aprovar lei sobre tais matérias, caberá 

ao Prefeito vetá-las, por 
inconstitucionais. Sancionadas e 
promulgadas que sejam, nem por isso 
se nos afigura que convalesçam do 
vício inicial, porque o Executivo não 
pode renunciar prerrogativas 
institucionais inerentes às suas funções, 
como não pode delegá-las ou aquiescer 
em que o legislativo as exerça..." (Cf. 

Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal 
Brasileiro, 9ª ed. Malheiros, pág. 530).  



A lei indigitada, ao dispor sobre a 
investidura de servidores em 
cargos de comissão, inclusive no 
âmbito do Executivo Municipal, 
usurpou do Chefe do Poder 
Executivo, prerrogativa que lhe é 
exclusiva, restando evidente, 
assim, o vício formal de 
inconstitucionalidade.  

Nesse sentido, não há como se acolher 
a afirmativa feita no sentido de que "o 
princípio da moralidade deve se 
sobrepor as questões formais que não 
foram oportunas e devidamente 
observadas" (fls. 56), porquanto ao se 
tratar de um Estado Democrático de 
Direito, onde o respeito às formas dos 

atos encontra sua garantia e previsão 
inclusive no próprio texto 
constitucional, não sendo admissível 
convalidar o vício de origem, formal, 
onde ocorre invasão explícita de 
atribuição e competência exclusiva do 
Poder Executivo.  

Há vários precedentes nesta Corte, ex. 
gr. Medida Cautelar na ADIN nº 

244.321-6, Relator Des. Orlando 
Carvalho; ADIN nº 249.989-5 Relator 
Des. Garcia Leão; ADIN 245.982-4 
Relator Des. Hugo Bengtsson, todas no 
sentido da decretação de nulidade por 
invasão de competência.  

Para encerrar integro ao voto a 
conclusão do parecer firmado pela Dra. 

Fé Fraga França, Procuradora de Justiça 
oficiante:  



"Com efeito, um dos princípios 
constitucionais de maior relevância à 
estruturação do Estado Democrático de 
Direito reside na separação efetiva e 
harmônica entre os Poderes que 
compõem a estrutura estatal, tanto 
assim que prescreve o artigo 2º, da 
Constituição Federal que “são Poderes 
da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário”, resultando dessa regra 
essencial a noção de que inexiste, 
no sistema jurídico nacional, a 
possibilidade de superposição de 
um poder em relação ao outro."  

Assim, restando evidenciada a 
inconstitucionalidade apontada, 

acolho a arguição de 
inconstitucionalidade da Lei nº 
1.507 do Município de Guaranésia, 
suspendendo-lhe definitivamente a 
eficácia.  

C) EMENTA: CONSTITUCIONAL - ADIN - 
LEI PROPOSTA POR VEREADOR - 
PROMULGAÇÃO PELO LEGISLATIVO 
APÓS VETO DO PREFEITO - 

NOMEAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE 
FAMILIARES - INICIATIVA 
LEGISLATIVA RESERVADA AO 
PREFEITO - IMPLICAÇÃO DE 
NORMAS CONSTITUCIONAIS 
ESTADUAIS - 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.5  

                                                 
5
 - ADIN – TJMG – Corte Superior - Processo n.º 1.0000.00.254334-6/000(2) – Relator: Aluízio 

Quintão – Acórdão publicado em 21/05/2003 - Requerente: Prefeito Municipal de Pirapetinga - 
Requerida: Câmara Municipal de Pirapetinga. 



    O Desembargador ALUIÍZO QUINTÃO, 
relator da representação, também seguiu a mesma linha de 
raciocínio. Confira-se: 
 

Propôs o Prefeito José Isaías Masiero, 
do Município de Pirapetinga Ação Direta 
de Inconstitucionalidade contra a LEI 
Municipal nº 1.109, de 24.09.01, 
salientando ter sido ela promulgada 

pela Câmara de Vereadores, após 
ter sido por ele vetada, e estar seu 
texto contrariando a ordem 
constitucional vigente, em especial nos 
arts. 6º e 173 da Constituição de Minas 
Gerais, porquanto limita, de forma 
inaceitável, o provimento de cargos 
públicos, além de desrespeitar o 
princípio da separação de poderes, ao 

proibir "contratação de cônjuge, 
companheiro (a) e parentes 
consangüíneos ou afins no âmbito do 
Poder Público Municipal".  

(...) 

Procede a repulsa alimentada pelo 
Prefeito Municipal que invoca as 

mesmas razões do veto oposto, por 
"vício de forma", à LEI questionada, 
"não podendo, jamais, uma LEI 
ordinária deliberar sobre tal matéria" 
(fls. 13).  

As disposições constitucionais (arts. 6º 
e 173 da Carta Mineira) tomadas como 
fundamento dizem respeito à 
independência e a harmonia que devem 

existir entre os Poderes Legislativo e 
EXECUTIVO Municipais.  



Além disso, violadas ficaram as 
normas específicas sobre 
INICIATIVA legislativa privativa do 
Chefe do EXECUTIVO sobre o 
serviço público da Administração 
Direta e Indireta e o preenchimento 
de cargos, empregos e fundações, 
como dispõe para o Governador o 
art. 66, III da Constituição 

Estadual, o qual serve como 
parâmetro que a simetria 
federativa faz dever prevalecer 
também no âmbito do Poder 
EXECUTIVO Municipal e que as 
regras constitucionais sobre 
competência legislativa municipal 
não excepcionaram em sentido 
abonador da LEI impugnada 

(art.171 e 175 a 177).  

Ademais, sobre o tipo de admissão 
questionada, bem a propósito foi 
lembrada pelo Requerente a 
observação que constou de julgamento 
semelhante havido neste Tribunal e 
atribuída pelo Requerente ao Des. 
Sérgio Lellis Santiago (ADIN n° 

48/Governador Valadares):  

"Ninguém desconhece que o 
NEPOTISMO é um mal a ser 
debelado na administração da coisa 
pública. Todavia, como princípio 
moral que é, não está a distinção 
por parentesco contemplada na 
Carta Constitucional, onde todos 
são iguais, sem distinções a 

qualquer título" (fls. 08) .  

Assim sendo, acolho a argüição de 
inconstitucionalidade da LEI 



Municipal n.º 1.109, de 24.09.01, 
ficando definitiva a medida liminar 
suspensiva deferida.  

D) EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICIPIO 
DE JOÃO PINHEIRO. LEI MUNICIPAL Nº 
002/2001. PARENTES. NOMEAÇÃO. 
VEDAÇÃO. AFRONTA À PRERROGATIVA 

DO CHEFE DO EXECUTIVO. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA.6  

    Da mesma forma é a linha de entendimento 
do eminente relator, Desembargador ISALINO LISBOA:  

Cuida-se, de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, ajuizada pelo PSDB, 
Partido da Social Democracia Brasileira, com 
pedido de medida liminar para haver a 
declaração de inconstitucionalidade da Lei 
Municipal n.º 002/2001 de 14 de maio/2001, 
a qual proíbe o Prefeito Municipal, Vice-
Prefeito, Secretários Municipais, Diretores de 
Departamento, Presidente da Câmara 
Municipal e Vereadores contratarem e ou 
nomearem parentes para o serviço público 
municipal.  

In vero, a Câmara Municipal entendeu por 
bem legislar sobre dita vedação, 
usurpando flagrantemente competência 
do Chefe do Executivo, o que contraria 
alínea “a”, do inciso II do artigo 71, da lei 
Orgânica Municipal, bem como os artigos 
6º e 173 da Carta Estadual.  

A pretensão deduzida nos autos colide ainda 
com o parágrafo 1º do artigo 21 da 

                                                 
6
 - ADIN – TJMG – Corte Superior - Processo n.º 1.0000.04.414915-1/000(1) – Relator: Isalino 

Lisboa – Acórdão publicado em 15/03/2006 - Requerente: PSDB – Partido Social da 
Democracia Brasileira - Requeridos: Prefeito Municipal de Brasilândia Minas e Câmara 
Municipal de Brasilândia Minas – Comarca de João Pinheiro. 



Constituição Estadual a qual prescreve que 
as nomeações para cargo em comissão 
são de livre nomeação e exoneração, não 
restringindo, em relação ao parentesco do 
cidadão nomeado.  

Conforme mencionado no acreditado parecer 
da Procuradoria-Geral de Justiça, em nome 
do princípio da moralidade administrativa 
afigura-se repugnante o apadrinhamento em 
determinados setores da Administração, nos 
casos em que há nomeação de pessoas 
notoriamente incapacitadas para o exercício 
de determinadas funções.  

Entretanto, há que se relevar o requisito 
confiança, por ser inerente aos cargos de 
comissionados, não encontrando a 
moderação, a habilitação e a capacidade 
empecilhos legais para a contratação.  

Assim, em não havendo limitação ou 
impedimento na Constituição Estadual ou 
Federal, é vedado ao legislador municipal 
impor tais restrições de forma absoluta, o 
que torna inconstitucional referida lei.  

A Constituição Estadual de Minas Gerais em 
seu art 173 parágrafo primeiro delimita aos 
Poderes Legislativo e Executivo, os quais 
compõem o Município, as atribuições de 
cada um, inferindo-se de tal preceito que a 
Câmara Municipal é impedida de intervir nas 
atribuições exclusivas do Poder Executivo e 
vice-versa, preservando-se aí, o princípio da 
autonomia, harmonia e independência dos 
Poderes Municipais.  

No contexto legal, os representantes do 
Poder Executivo, quais sejam, Presidente 
da República, Governador do Estado e 
Prefeito Municipal, por preceito 
constitucional, possuem entre as 



atribuições privativas competência para 
dispor sobre a matéria enfocada.  

De fato, a norma posta pelo Legislador 
Municipal, no exercício de seu poder de 
organização, na lei em comento, confronta-
se, sem sombra de dúvida com o sistema 
presidencialista de governo vigente e colide 
frontalmente com o Princípio da Divisão dos 
Poderes, inibindo a ação do executivo, em 
sua função fundamental de gestão 
administrativa, incidindo em 
inconstitucionalidade, por ofensa a 
prerrogativa do Prefeito.  

Ao deduzido, julgo procedente o pedido 
formulado na presente ADIN e declaro 
inconstitucional a Lei Municipal n.º 
002/2001, de João Pinheiro, deste Estado, 
acolhendo, destarte, a representação.  

    Como se vê, apesar da boa intenção dos 
senhores vereadores – aqui também compreendido os deputados e 
senadores – em combater o nepotismo, o certo é que a iniciativa de 
processo legislativo nesse sentido é do Chefe do Poder Executivo 
(Prefeitos, Governadores e Presidente da República).  
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