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O tema deste artigo é: ''nepotismo: características e violação da
ordem constitucional'' Investigou-se o ato de nomear familiares e
parentes sem competência suficiente para exercício de cargos
públicos. Cogitou-se a hipótese ''como o nepotismo pode ser
prejudicial à sociedade''. O objetivo geral é demonstrar os
princípios constitucionais violados pela prática do nepotismo,
qualificando-os e distinguindo-os perante suas características
peculiares. Este trabalho é importante em uma perspectiva
individual devido à necessidade de averiguar como a conduta de
nepotismo ocorre, além disso, para a ciência, este trabalho
corrobora as pesquisas acerca da eficiência do serviço público e
como o nepotismo pode acarretar a sua prejudicialidade aos
administrados.
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Abstract

El objeto de este artículo es: ''nepotismo: características y violación
del orden constitucional'' Se investigó el acto de designación de
familiares y parientes sin competencia suficiente para ejercer cargo
público. Se consideró la hipótesis “cómo el nepotismo puede ser
perjudicial para la sociedad”. El objetivo general es demostrar los
principios constitucionales vulnerados por la práctica del
nepotismo, matizándolos y distinguiéndolos de sus peculiares
características. Este trabajo es importante desde una perspectiva
individual debido a la necesidad de investigar cómo se conduce el
nepotismo, para la ciencia, este trabajo corrobora las
investigaciones sobre la eficiencia del servicio público y cómo el
nepotismo puede derivar en su nocividad para los administrados.
Palabras clave: Nepotismo. Parientes. Principios. Violación.

The subject of this article is: ''nepotism: characteristics and
violation of the constitutional order'' The act of appointing family
members and relatives without sufficient competence to exercise
public office was investigated. The hypothesis "how nepotism can be
harmful to society" was considered. The general objective is to
demonstrate the constitutional principles violated by the practice of
nepotism, qualifying them and distinguishing them from their
peculiar characteristics. This work is important from an individual
perspective due to the need to investigate how nepotism conducts, in
addition to Furthermore, for science, this work corroborates the
research on the efficiency of the public service and how nepotism
can lead to its harmfulness to the administered.
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