
Combate ao nepotismo deve abranger os trés poderes 

o sentimento de indignaçâo nacional contra declaraçães de 
autoridades da repüblica favoráveis a contrataçào de farniliares 
para o serviço püblico, está contribuindo para que o combate ao 
nepotismo ganhe abrangéncia nos trés poderes. 
Bastou a opiniâo püblica mostrar, de forma clara e decidida, sua 
repulsa acerca dessa prática para que projetos contrários ao 
nepotismo voltassem a tramitar no Congresso Nacional. Ao 
mesmo tempo, a imprensa passou a investigar a presenca de 
familiares de agentes politicos empregados em gabinetes do 
Legislativo, do Executivo e do Judiciârio. 0 debate sobre o tema 
tern se revelado de extrema releváncia para que o Brasil possa 
superar o problema, que é antigo, e remonta a formação do 
nosso Estado, cujo caráter assistencialista é inquestionável. 
Analisando as rnedidas em curso para coibir a valorização 
indevida do parentesco no serviço póblico, constata-se que 0 

Poder Judiciário está adiantado na implementacão de 
dispositivos legais para coibir a prética indevida do nepotismo. 
Na União, e em muitos Estados, ha lei vedando a contratação de 
parentes de juIzes. Apesar da existência de proibiçâo no piano 
da legislação ordinária, desde 1992, a Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) - entidade que agrega 15 mu 
juizes em todo o Brash - vern trabaihando para que o firn do 
nepotismo esteja inserido no texto Constitucional. Para a AMB, a 
matéria deve ser tratada no âmbito da Constituicão de modo a 
evitar quaiquer tipo de exceção criada peia iegislaçâo infra- 
constitucional. 
Nesse sentido, é importante mencionar que nossa proposta de 
emenda constitucionat foi aprovada pelo Senado Federal no bojo 
da votaçäo da Reforma do Judiciário e o texto, por conter dados 
novos, retornou para votaçâo na Càmara dos Deputados. 
Enquanto continuamos mobilizados para obter a decisão 
favorável do parlarnento, prosseguiremos discutindo o assunto 
internamente, motivando o engajamento de toda a magistratura 
no combate ao nepotismo. Alias, é oportuno mencionar, que em 
mobilização recente sobre o assunto, a Associação dos 
Magistrados do Mato Grosso do Sul conseguiu inserir na 
Constituição daquele estado urn dispositivo que vedou por 



completo a contratação de parentes dos magistrados no âmbito 

do Judiciário local. 
E e realmente importante que todos Os segmentos do Judiciário 
estejam unidos contra a prática do nepotismo. De todos os 
Poderes da Repüblica, é o Judiciário, por força da coercitividade 
direta das suas decisães, o que mais depende de credibilidade. 
A magistratura, exatamente por isso, tern a obrigação de dar o 
exemplo. A Constituição brasileira dá aos juIzes e aos servidores 
do Estado em geral o que deve ser o norte de suas atuaçôes. No 
caso dos juizes não são apenas as sentenças que devem ser 
proferidas de acordo corn a ética e a legalidade. A administração 
judiciária também deve observar Os preceitos constitucionais que 

regern a administração pibIica. Nessa Unha de compreensão, a 
contratação de parentes configura ma prática de gestão, urna 
vez que atenta contra princIpios inseridos na Constituicão, cuja 
observância são fundamentals para a atuação socialmente 
legitimada do Poder Judiciário, valendo citar dois deles, 
extremamente importantes, quais sejam, o exercIcio da função 
estatat corn impessoalidade e eficênca. 
De todo o modo, nossa experiência histórica indica que a 
resposta ao banimento do nepotismo é a valorizaçào da 
cornpetência, o reconhecimento do mérito, a competitividade 
positiva e o incremento da produtividade. E nessa direção que a 
adrninistração püblica deve sern düvida acorrer para meihorar Os 

servicos que são prestados aos cidadãos. Contudo, uma 
reflexão ainda é importante. Os maleficios da prática do 
nepotismo não se esgotarn na desconsideracão do mérito do 
servidor püblico em favor das relaçães de parentesco. No 
modelo das nossas instituiçães é fundamental que Os Poderes 

sejam independentes entre si para realizarern a indelegável 
tarefa de fiscalização reciproca. Ha situaçães em que a 
disseminação da contratação de parentes em todos os 
segmentos do Estado se dá em urn grau tao elevado, que a 
capacidade de fiscalização recIproca que os poderes necessitam 
exercitar cede ao acordo politico para a manutenção dos 
privilégios decorrentes do nepotismo. Nesses casos o nosso 
modelo constitucional resta prejudicado e o cidadão ye o Estado 

afastar-se de seu fim malor para constituir-se em mera sinecura 
dos que estão no poder. 



De qualquer modo, 13 anos depois das primeiras iniciativas da 
AMB, a mobilizaçâo da opinião ptbIica jogou uma luz em toda a 
discussâo. Não percamos a oportunidade para atender esse 
IegItimo anseio popular, banindo o nepotismo de todas as 
instâncias e formas dos poderes. 
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