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REDENCAO ADV.(A/S) :ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA (16464/BA) RECLDO.(A/S) : 

JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE ANDARAI ADV.(A/S) :SEM 

REPRESENTACAO NOS AUTOS BENEF.(A/S) :DANILO DE SOUZA CRUZ ADV.(A/S) :SEM 

REPRESENTACAO NOS AUTOS DECISAO: Trata-se de reclamacao constitucional, com pedido 

liminar, ajuizada pelo Municipio de Nova Redencao, contra decisao proferida pelo Juizo da 

Vara da Fazenda Publica da Comarca de Andarai e mantida pela 5ª Camara Civel do Tribunal de 

Justica do Estado da Bahia, que nos autos do Processo 8000070-69.2019.8.05.0010, teria 

aplicado de forma equivocada o conteudo da Sumula Vinculante 13. O reclamante relata que 

Guilma Rita de Cassia Gottschall da Silva Soares e prefeita do Municipio de Nova Redencao/BA 

e, por intermedio do Decreto 2/2018, de 2.1.2018, nomeou seu conjuge, IVAN ALVES SOARES, 

para exercer o cargo de Secretario Municipal de Administracao. A municipalidade aduz que o 

cidadao Danilo de Souza Cruz ingressou com acao popular em face da citada nomeacao 

aduzindo, em sintese, violacao a Sumula Vinculante 13. Afirma que o Juizo de primeiro grau 

inicialmente indeferiu a liminar pleiteada nos autos da acao popular, no entanto, apos a 

juntada de novos documentos, em juizo de retratacao, determinou o afastamento de IVAN 

ALVES SOARES do cargo ate entao ocupado. Em face da referida decisao, foi interposto agravo 

de instrumento, o qual teve provimento negado pela 5ª Camara Civel do TJ/BA. Dai o 

ajuizamento da presente reclamacao, na qual sustenta, em sintese, que o STF ja firmou 

orientacao no sentido de que a vedacao a nomeacao de parentes, prevista pela Sumula 

Vinculante 13, nao incide na hipotese de cargos de natureza politica. Assevera que “os 

Secretarios Municipais, agentes politicos que sao, se excepcionam a regra da Sumula 

Vinculante nº 13, do STF, porquanto nao possuem vinculo de natureza profissional, mas 

vinculo de natureza politica, tanto que nao recebem salarios, mas subsidios, equiparando-se 

na natureza do cargo a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores”. (eDOC 1, p. 8) Requer assim a 

concessao de tutela de urgencia para suspender os efeitos da decisao que determinou o 

afastamento de IVAN ALVES SOARES do cargo de Secretario de Administracao do Municipio de 

Nova Redencao/BA. No merito, pede a confirmacao da liminar para cassar definitivamente o 

ato reclamado. E o relatorio. Passo a analise do pedido de liminar. Registro, a principio, que a 

concessao de medida liminar em reclamacao da-se em carater excepcional, em razao da 

configuracao do fumus boni iuris e do periculum in mora. Com efeito, e necessaria a 

conjugacao dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado 



como ilicito possa resultar na ineficacia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao 

final da tramitacao da reclamacao constitucional (periculum in mora). Inicialmente, entendo 

que existe plausibilidade juridica na tese defendida pelo reclamante. No caso dos autos, 

discute-se se a nomeacao de parente para ocupar cargo de secretario municipal viola o 

disposto na Sumula Vinculante 13, que assim dispoe: “A nomeacao de conjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau, inclusive, da 

autoridade nomante ou de servidor da mesma pessoa juridica investigo em cargo de direcao, 

chefia ou assessoramento, para o exercicio de cargo em comissao ou de confianca ou, ainda, 

de funcao gratificada na administracao publica direta e indireta em qualquer dos poderes da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, compreendido o ajuste mediante 

designacoes reciprocas, viola a Constituicao Federal”. Cumpre registrar que esta Corte ja 

firmou orientacao no sentido de que a nomeacao de agentes politicos encontra-se fora do 

ambito de abrangencia da Sumula Vinculante 13, exceto em caso de comprovacao de fraude a 

lei ou nepotismo cruzado por designacoes reciprocas. Nesse sentido, cito os seguintes 

julgados: “Agravo regimental em reclamacao. 2. Nomeacao de conjuge de Prefeita para ocupar 

cargo de Secretario municipal. 3. Agente politico. Ausencia de violacao ao disposto na Sumula 

Vinculante 13. 4. Os cargos que compoem a estrutura do Poder Executivo sao de livre 

nomeacao e exoneracao pelo Chefe desse Poder. 4. Fraude a lei ou hipotese de nepotismo 

cruzado por designacoes reciprocas. Inocorrencia. Precedente: RE 579.951/RN, Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008. 7. Agravo regimental a que se da provimento para julgar 

procedente a reclamacao”. (Rcl-AgR 22.339, Rel. Min. Edson Fachin, para o qual fui designado 

redator do acordao, Segunda Turma, DJe 21.3.2019) “NOMEACAO PARA CARGOS POLITICOS 

DO PRIMEIRO ESCALAO DO PODER EXECUTIVO. CRITERIOS FIXADOS DIRETAMENTE PELO 

TEXTO CONSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA APLICACAO DA SV 13 NO CASO DE 

COMPROVADA FRAUDE. INOCORRENCIA. NOMEACAO VALIDA. 

DESPROVIMENTO.PRECEDENTES. 1. Legitimidade recursal concorrente reconhecida (RE 

985.392 RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/11/2017). 2. O texto constitucional 

estabelece os requisitos para a nomeacao dos cargos de primeiro escalao do Poder Executivo 

(Ministros), aplicados por simetria aos Secretarios estaduais e municipais. 3. Inaplicabilidade 

da SV 13, salvo comprovada fraude na nomeacao, conforme precedentes (Rcl. 7590, Relator 

Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 30/9/2014, DJe de14/11/2014, Rcl 28.681 AgR, 

Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 7/2/18; Rcl 28.024 AgR, Primeira 

Turma, Rel, Min. Roberto Barroso, Dje de 29/5/18). 4. Agravos regimentais aos quais se nega 

provimento”. (Rcl-AgR 30.466, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 

26.11.2018) No caso dos autos, o Juiz de primeiro grau deferiu a liminar na acao popular 

ajuizada em face da Prefeita do Municipio de Nova Redencao/BA e outro, para determinar o 

afastamento de IVAN ALVES SOARES, seu conjuge, do cargo de Secretario Municipal. Confira-

se: “Considerando que ate a presente data a Re e o terceiro interessado ainda nao foram 

citados e, considerando o teor da Sumula Vinculante n. 13 do STF e o conteudo do art. 300 do 

CPC, reconsidero a conclusao da decisao anteriormente proferida e defiro a liminar pleiteada 

para determinar que a Sra. Prefeita do Municipio de Nova Redencao-BA produza, no PRAZO de 

05 (cinco) dias, ato administrativo de afastamento do Sr. IVAN ALVES SOARES do cargo de 

Secretario Municipal, sob pena de multa diaria e R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser aplicada a 

pessoa da gestora municipal”. (eDOC 4, p. 72) A decisao foi mantida pelo TJ/BA, nos seguintes 

termos: “De um lado, nao resta constituida a probalidade do direito alegada pela Prefeita 

Municipal, por haver indicios de que a nomeacao do Secretario Municipal de Administracao 

deu-se em afronta a inteligencia atual do STF a respeito da aplicacao dos principios da 

moralidade e impessoalidade, insculpidos no art. 37 da Constituicao Federal, no ambito da 



gestao publica. A Suprema Corte editou a Sumula Vinculante n. 13, em que restou consolidado 

e seguinte entendimento: (…) Decerto que, apos sintetizar seus precedentes sob a formula 

supracitada, tornou-se firme a compreensao jurisprudencial de que a nomeacao de conjuge ou 

parente de outra especie para exercicio de cargo politico nao implica, por si so, nepotismo, 

devendo ser realizado um exame casuistico, no qual se verifique, na situacao concreta, se ha 

circunstancias justificadoras da atuacao judicial para restringir ato vedado pela Constituicao 

Federal. No caso, entendo nao ser esta a oportunidade processual adequada para que se 

aprecie plenamente o quadro fatico, pois a concessao de efeito suspensivo, acaso nao 

confirmada no merito, pode ensejar turbulencia administrativa indesejavel para a gestao 

municipal. Assim, tambem tendo em vista o perigo na demora reverso, dado o interesse 

publico inerente a demanda, faz-se prudente a manutencao, por ora, do quanto decidido pelo 

Juizo de primeiro grau, observando-se que o provimento de piso encontra-se devidamente 

fundamentado, de maneira a nao se justificar, numa analise superficial, propria do momento, a 

concessao da medida de urgencia pugnada. Em suma, no que pese as alegacoes da agravante, 

como dito, e necessaria a analise mais detida dos fatos declinados, exigindo-se, pois, um 

exame apurado dos elementos de conviccao, o que somente podera ocorrer no momento 

processual apropriado. Registre-se, de toda forma, que nao ha adiantamento do merito do 

presente recurso, nem tampouco da acao principal”. Assim, nessa analise preliminar, me 

parece que, tendo em vista tratar-se de cargo de natureza inequivocamente politico 

(Secretario Municipal de Administracao) e nao havendo nos autos elementos outros que 

indiquem ofensa a autoridade desta Corte, a nomeacao do conjuge da Prefeita nao viola a 

Sumula Vinculante 13. No que se refere ao periculum in mora, verifico que o afastamento do 

cargo sob pena de multa e o decurso do mandato eletivo sao suficientes para configurar o 

perigo da demora, a ensejar a concessao da medida de urgencia. Assim, salvo melhor juizo 

quanto ao merito, os elementos constantes dos autos autorizam a concessao da liminar. Ante 

o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisao proferida pelo Juizo da 

Vara Unica de Casimiro de Abreu (Processo 8000070-69.2019.8.05.0010), que determinou o 

afastamento de IVAN ALVES SOARES do cargo de Secretario Municipal, ate julgamento final da 

presente reclamacao. Solicitem-se informacoes a autoridade reclamada. Citem-se os 

interessados. (art. 989, III, NCPC) Intime-se, se necessario, o reclamante para que forneca o 

endereco da parte beneficiaria do ato impugnado nesta sede reclamatoria, sob pena de 

extincao do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). Apos, abra-se vista a Procuradoria-Geral 

da Republica. (art. 991, NCPC) Comunique-se. Publique-se. Brasilia, 9 de marco de 2020. 
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