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RESUMO 
 

 

O Supremo Tribunal Federal entregou ao ordenamento jurídico brasileiro, em 21 de 

agosto de 2008, a súmula vinculante nº 13. O referido verbete trata da vedação a 

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

até o terceiro grau, no âmbito da administração pública direta e indireta, em todas as 

esferas. Antes da vigência da súmula vinculante nº 13, o nepotismo era praticado de 

forma nebulosa, tendo em vista a ausência de uma fiscalização eficaz e eficiente. Os 

Estados e Municípios, através de legislação própria, buscaram o combate a essa prática 

em momento anterior à edição do verbete, o país carecia de uma regra geral. A partir do 

início da vigência da súmula vinculante nº 13, o que se verificou, no âmbito da 

administração pública brasileira, como será demonstrado adiante, foram diversas 

exonerações de servidores por simples suposição de que determinada situação jurídica 

configuraria nepotismo, cenário totalmente contrário àquele então proposto.. O STF 

manifesta-se face aos casos concretos apenas em sede de reclamação. Têm-se, 

atualmente, uma situação de grave insegurança jurídica, onde servidores públicos não 

sabem se podem ou não ser nomeados ou se podem continuar exercendo suas funções. 

O presente exame, pautado no direito comparado e em estudo de casos, analisou 

algumas situações hipotéticas que, supostamente, configurariam nepotismo, e outras já 

decididas pela Suprema Corte e propõe uma alteração de natureza legislativa ao instituto 

das súmulas vinculantes: a criação de incisos a incluídos no corpo do enunciado após 

cada decisão em sede de reclamação, cujos efeitos não possuem efeito vinculante. Dessa 

forma, a administração pública direta e indireta poderá aplicar a súmula vinculante nº 13 

de forma eficaz, sem interpretações equivocadas, de modo a permitir uma sintonia entre 

a segurança jurídica e a moralidade. 

 

Palavras-chave: Súmula. Vinculante. Nepotismo. Moralidade. Segurança. Jurídica. 

Nomeações. 



 

ABSTRACT  

 

 

The Supreme Court gave to the brazilian legal system, on August 21, 2008, the 

summary with binding effect no. 13. This summary’s goal is to sealing the nomination 

of spouse, partner or relative in a straight or side line, or by affinity to the third degree 

under the direct and indirect public administration in all spheres. Before the effect of the 

summary with binding effect no. 13, nepotism was practiced in an obscure way, with 

the absence of an effective and efficient supervision. The states and municipalities, 

through their legislations, sought to combat this practice just prior to the edition of the 

summary, the country lacked a general rule. From the outset of the summary with 

binding effect no. 13, it was possible to verify dismissals of public servants by simple 

assumption that a particular legal situation would set nepotism, totally contrary to that 

scenario then proposed. The Supreme Court manifested in relation to specific cases 

bases only on complaint. The society is dealing with a currently  situation of serious 

legal uncertainty, where public servants do not know whether or not they can be 

appointed or continue performing their duties. This examination, based on comparative 

law and case studies, examined some hypothetical situations that, supposedly, could 

comprise nepotism, and other already decided by the Supreme Court and proposes a 

legislative change to the institute of summary with binding effects: the creation of the 

items, included in the body of the summary after every decision from a complaint. Thus, 

the direct and indirect public administration may apply the summary with binding effect 

no. 13 effectively, without misinterpretation to allow a line between legal certainty and 

morality. 

 

Keywords: Precedent. Binding. Nepotism. Morality. Security. Legal. Nominations. 
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1 INTRODUÇÃO  

No dia 31 de dezembro de 2004, último dia de um intenso ano eleitoral no 

Brasil, foi publicada no Diário Oficial da União a Emenda Constitucional nº 45. 

Decorrente de um longo debate entre juristas e parlamentares, o diploma que ficou 

conhecido como a Reforma do Judiciário, alterou alguns dispositivos constitucionais e 

incluiu outros à Lex Mater.  

Diversas inovações foram inseridas no ordenamento jurídico pátrio, com o 

advento da mencionada emenda constitucional: a criação do Conselho Nacional de 

Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do instituto da repercussão geral, 

a extinção dos tribunais de alçada e a criação do instituto das súmulas vinculantes. 

No dia 30 de maio de 2007, portanto, quase três anos após a publicação da 

Emenda Constitucional nº 45, durante sessão plenária, o Supremo Tribunal Federal 

editou a sua primeira súmula vinculante. 

Ocorre que o efeito vinculante criado por via de emenda constitucional, seja 

através de entendimentos sumulados pelo Supremo Tribunal Federal, seja através de 

decisões de mérito em sede de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória 

de constitucionalidade não está compreendido, seja pela doutrina, seja pela própria 

jurisprudência.  

Ensina Alexandre de Moraes que as súmulas vinculantes possibilitam a drástica 

redução do número de processos e a célere pacificação e solução uniforme de 

complexos litígios. Contudo, faz a ressalva de que tais benefícios só serão alcançados 

com a correta edição e utilização dos enunciados1. 

De fato, é evidente que as súmulas vinculantes só terão plena eficácia se editas e 

aplicadas corretamente. Esse é, exatamente, o objeto do presente estudo, conforme 

restará demonstrado. 

No dia 21 de agosto de 2008, o STF editou a, talvez, mais polêmica de suas 

súmulas vinculantes. O verbete nº 13, que declara inconstitucional a prática do 

nepotismo, resultou em uma série de exonerações de servidores em toda a administração 

pública brasileira, direta e indireta 2 , conforme noticiou o portal de notícias G1. 

                                                 
1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2007. p. 547. 

2 “O Senado afirma não ter um levantamento oficial dos parentes de parlamentares que trabalham na 
Casa. Mas pelo balanço das exonerações ocorridas no Senado após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter 
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Contudo, o texto conciso da citada súmula não analisa as hipóteses de incidência ou não 

de nepotismo. Casos como o do parentesco de 1º grau por afinidade em linha reta que, 

segundo o Código Civil, não se extingue, não poderiam ter sido interpretados pela letra 

fria e diminuta da súmula vinculante nº 13.  

A súmula acima anotada é a evidente hipótese de um extenso rol de imprecisões 

surgidas a partir da criação do efeito vinculante pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 

O objetivo do presente estudo, portanto, é analisar o instituto das súmulas 

vinculantes de modo a propor a alteração da Constituição Federal, da Lei federal nº 

11.417/06 e do Regimento Interno do STF permitindo, com essa alteração, que a 

Suprema Corte tenha o condão de adicionar incisos às súmulas vinculantes, de ofício, 

ou por provocação, através da proposta de súmula vinculante. 

 O estudo realizado foi dividido em dois vetores, que se complementam. 

Inicialmente, há que se analisar os efeitos decorrentes da aplicação da súmula 

vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal. A partir do diagnóstico apresentado por 

essa análise, serão propostos aperfeiçoamentos ao instituto das súmulas vinculantes.  

Faz-se necessário, para alcançar o objetivo delineado, um estudo de caso através 

das hipóteses de nepotismo divulgadas pelos tribunais e pelos veículos de comunicação. 

A partir da caracterização das hipóteses, é essencial analisar o instituto da reclamação, 

classe processual de competência originária do Supremo Tribunal Federal, e cujo um 

dos cabimentos dá-se a partir do descumprimento de súmula vinculante ou de sua 

negativa de vigência.  

Uma vez relacionados os casos práticos com as reclamações ajuizadas perante a 

Suprema Corte, há o momento de se analisar a legislação vigente no país acerca da 

matéria. Dessa forma, será possível identificar possíveis equívocos no processo 

legislativo que, se alterados, podem regularizar a aplicação da súmula vinculante nº 13 

pela Administração Pública. 

Assim sendo, o tema ora sob exame é de fundamental importância, uma vez que 

a aplicação equivocada do verbete nº 13 vem causando inúmeros transtornos em todo o 

Poder Público. Tais problemas deságuam, naturalmente, no detentor da competência 

                                                                                                                                               
determinado o fim do nepotismo nos três poderes, a maioria dos demitidos são sobrinhos”. (PORTAL G1. 
Nepotismo provoca demissão dos ‘sobrinhos do Senado’. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL767002-5601,00 
NEPOTISMO+PROVOCA+DEMISSAO+DOS+SOBRINHOS+DO+SENADO.html>. Acesso em 21 
nov 2011) 
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para julgá-los, qual seja, o Judiciário. E nessa esteira, o presente estudo visa alterar a 

aplicação da súmula vinculante nº 13, seja propondo alterações legislativas de caráter 

pontual, seja propondo alterações nas resoluções do Supremo Tribunal Federal e, ainda, 

através de uma importante reflexão sobre a sua aplicação pela administração pública 

direta e indireta.  

É fundamental ressaltar que o objeto do presente estudo, a súmula vinculante nº 

13 e seus efeitos é pouco, ou sequer, explorado pelo meio acadêmico brasileiro, vez que 

o foco comum de estudo atinge o instituto da súmula vinculante e não apenas um 

verbete. O tema, portanto, é essencial para toda a Administração Pública direta e 

indireta e, ainda mais, para o Poder Judiciário brasileiro, incluindo-se, aí, o Supremo 

Tribunal Federal, tendo em vista ser a Corte competente para julgar as reclamações em 

face de descumprimento ou negativa de vigência de súmula vinculante. 

Assim, sendo, em que pese haver poucas doutrinas que versem sobre o instituto 

das súmulas vinculantes, o presente exame pretende produzir uma reflexão na 

administração pública brasileira, sobretudo nos Poderes Judiciário e Legislativo. O 

objetivo é atacar as falhas identificadas na aplicação dos enunciados, em especial, da 

súmula vinculante nº 13, propondo alterações de natureza não apenas legislativa, o foco 

central desta dissertação, mas também no sentido de sensibilizar as autoridades 

competentes por aplicar os efeitos acima apontados. 

O presente estudo será estruturado de modo a examinar, inicialmente, o processo 

histórico de criação das súmulas, no mundo e no Brasil, avançando no tempo até 2004, 

quando a Emenda Constitucional nº 45 instituiu as súmulas vinculantes. Essencial 

também será a análise comparativa com outros países através do direito comparado. 

Dessa forma, será possível verificar como as súmulas se comportam em países com 

outros sistemas jurídicos e outras culturas, o que permitirá, na conclusão do presente 

estudo, alcançar o objetivo ora perseguido: a inclusão de incisos nas súmulas. Somente 

através do direito comparado será possível  

Após a caracterização do instituto das súmulas vinculantes no Brasil, mister 

examinar a proposta de súmula vinculante, classe processual criada no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal para conceber, rever ou cancelar tal enunciado.  

Uma vez definidos os parâmetros do instituto-objeto deste estudo, há que se 

analisar a prática do nepotismo e instrumentos de combate desenvolvidos pelos Estados 

e Municípios. A partir daí, a concepção da súmula vinculante nº 13, pela Suprema 
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Corte, e hipóteses polêmicas que, em tese, configurariam nepotismo, serão abordadas 

uma a uma.  

Depois de evidenciado o desenho da prática de nepotismo no Brasil e o seu 

confronto através da súmula vinculante nº 13, mister analisar o instituto da reclamação, 

classe processual destinada, dentre outros objetivos, a impedir o descumprimento ou 

negativa de vigência de súmula vinculante. Para essa caracterização, serão abordados 

casos concretos de julgamentos, pelo Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação.  

Nesse instante, tem-se demonstrado como a importância da reclamação para a 

súmula vinculante nº 13. E, nesse passo, será fundamental a análise da legislação 

vigente no país e a propositura de alterações que visam melhor adequar a aplicação da 

reclamação como instrumento de controle e, assim, garantir a plenitude da aplicação das 

súmulas vinculantes, em especial, a de nº 13. 



2 O INSTITUTO DAS SÚMULAS: DEFINIÇÃO E ORIGEM 

O presente capítulo objetiva analisar o instituto das súmulas, desde a definição 

do termo, passando por sua origem histórica no mundo e no Brasil. Após a definição 

histórica do processo de criação desses enunciados, é essencial analisar o específico 

instituto das súmulas vinculantes e compará-lo com o respectivo enunciado em outros 

países, através do direito comparado, a fim de estabelecer sua conceituação a partir de 

sistemas jurídicos diversos. 

Caracterizadas as súmulas vinculantes, mister examinar sua respectiva classe 

processual, qual seja, a proposta de súmula vinculante (PSV). Para tanto, será 

necessário analisar a Lei federal nº 11.417/06 e, como estudo de caso, a PSV nº 1, 

ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE SÚMULA 

 

2.1.1 Etimológica 

 

A palavra súmula provém do latim summula, que significa sumário, restrito. O 

dicionário Michaelis – Moderno Dicionário de Língua Portuguesa define súmula como 

“pequena suma; breve epítome sobre um assunto ou ponto de doutrina; resumo; título de 

várias obras que tratam resumidamente de todas as partes de uma ciência ou doutrina”. 

O dicionário lisboeta Priberam define súmula como “pequena suma; epítome”.  

 

2.1.2 Jurídica 

 

Os dicionários jurídicos lecionam que súmula é o enunciado que registra 

entendimentos reiterados de um Tribunal. Seu objetivo é tornar público aquele 

entendimento, tornando-se uma jurisprudência anotada, não tendo efeito obrigatório, 

mas apenas persuasivo.3  

                                                 
3 DireitoNet: trata-se de pronunciamentos proferidos pelos Tribunais do nosso país, baseados em decisões 
reiteradas, que delimitam o entendimento e interpretação das leis sobre determinada matéria dado pelos 
nossos magistrados. É a "união" de várias decisões de um mesmo Tribunal, com idêntica interpretação 
sobre o mesmo tema. Pode ser conceituada também como um resumo da decisão. 
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Não apenas os Tribunais com competência judicial, como o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça, tem autoridade para editar súmulas, mas 

também os Tribunais com competência administrativa, como o Tribunal de Contas da 

União, podem editar enunciados decorrentes de jurisprudência. 

Também a própria legislação define o termo súmula. O Código de Processo 

Civil, no seu artigo 479, § 2º, dispõe que “o julgamento, tomado pelo voto da maioria 

absoluta dos membros que integram o tribunal, será objeto de súmula e constituirá 

precedente na uniformização da jurisprudência”. 

 

2.2 ORIGEM DAS SÚMULAS NO MUNDO E NO BRASIL 

 

O direito brasileiro, como é de conhecimento geral, teve forte inspiração no 

direito romano. A adoção do sistema jurídico da Civil Law pelo Brasil também 

demonstra a influência do direito português. Nessa esteira, há que se ressaltar, no ponto, 

a origem do instituto das súmulas, ou seja, a compilação de precedentes dos tribunais, 

no mundo, desde o Império Romano. A partir dessa exposição, será possível 

compreender a fonte em que o direito brasileiro bebeu para criar o seu próprio instituto 

de súmulas, em 1963. 

No Império Romano, durante o reinado do Imperador Bizantino Justiniano I, foi 

publicado o Corpus Juris Civilis, divido em quatro livros: Digesta, Institutiones, Codex 

Constitutionum e Novellae Constitutiones.4 O livro Digesta constituía-se em uma suma 

do Direito Romano, em que inovações úteis misturavam-se a decisões clássicas. Pode-se 

considerar esse compêndio de decisões como uma versão primitiva das súmulas.5 

O Rei Henrique II, primeiro rei da Dinastia Plantageneta, coroado em 1154, 

enviava os juízes do Tribunal de Londres a fim de julgar controvérsias no interior do 

                                                 
4  THE AMES FOUNDATION. Corpus Iuris Civilis Contents. Disponível: 
<http://www.law.harvard.edu/programs/ames_foundation/digital/CJCiv/CJCivMetadata.html>. Acesso 
em 21 ago 2011. 
5 Aluisio Gavazzoni leciona: “no ano 527 d.C., como vimos, Justiniano foi levado ao poder do Império 
Romano Oriental. Durante mais ou menos cem anos a Itália esteve dominada pelos reis Bárbaros de 
origem Teutônica. Justiniano reconquista a Itália e a influência do Império Romano Oriental se faz nítida 
sobre ela. Em 533, Justiniano começa a codificar o Direito Romano existente. O código passa a vigorar, 
como é lógico, primeiro no Império Romano do Oriente. Quando a Itália foi reconquistada, a ela se 
impuseram, conseqüentemente, as leis codificadas. Na Itália começaram a surgir escolas e universidades 
de direito. Já se sabe que a grande obra jurídica de Justiniano foi a criação do corpus iuri civilis, o núcleo 
do Código Civil, que engloba o código com os estatutos imperiais, o digesto com a jurisprudência, as 
Institutas, um tratado básico e as Novelas que fazem referência ao Direito Romano dos anos 535 a 565 
d.C.”. (GAVAZZONI, Aluisio. História do direito: dos sumérios até a nossa era. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 2002. p. 80) 
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Reino. Os juízes reais retornavam à capital e discutiam suas decisões, que eram 

registradas e arquivadas. Esse foi o início da criação do conceito de precedentes, que, 

posteriormente, tornou-se o princípio legal do stare decisis,6 proveniente do brocardo 

latino stare decisis et non quieta movere.7 

No Direito Medieval, valorizava-se a premissa de se observar julgamentos 

anteriores sobre o mesmo tema que se estava julgando. O conceito expresso de 

precedente, inserto na Common Law medieval, pelo Rei Henrique II, já era verificado 

nos processos judiciais no ano de 1287. 

O Advogado e Juiz da Corte da Inglaterra e País de Gales, Sir William 

Shareshull, contudo, afirmava que os precedentes judiciais deveriam ter apenas efeito 

persuasivo, sem ser obrigatório o seu seguimento: “nenhum precedente possui tanta 

força que pareça ser o certo”. 8  Juízes com boa reputação e grande conhecimento 

conferiam às suas decisões praticamente um caráter legal. 

O Reino de Leão, um dos reinos ibéricos surgidos no período da reconquista 

cristã, influenciou o Direito Medieval português na criação do conceito de costume, 

fonte do Direito onde não há caráter legislativo. Os costumes da Portugal medieval 

incluíam as sentenças da Cúria Régia, a assembleia do Rei, dos juízes municipais, dos 

juízes arbitrais e pareceres de juristas consagrados. 

O sistema jurídico da Civil Law, abraçado pelo Brasil, dificulta a adoção de 

incidência de precedentes judiciais nos julgamentos de seus Tribunais, tendo em vista 

não ser fundado nos costumes, pressuposto principal da Common Law, sistema jurídico 

oposto. O Civil Law, também conhecido como sistema romano-germânico, originado no 

Direito Romano, no Direito Canônico, e tendo recebido influências, inclusive, das leis 

islâmicas, é o sistema jurídico mais utilizado no mundo. Sua característica fundamental 

é a codificação de regras legais. 

A concepção de codificação legal é proveniente da Mesopotâmia, atual Iraque, 

através do Código de Ur-Nammu, cerca de 2.040 a.C. Porém, em se tratando de 

codificação de jurisprudência, deve-se ressaltar o Código de Hammurabi, pouco mais 

recente que o diploma de Ur-Nammu, tendo sido editado no século XVIII a.C. No 

                                                 
6 Segundo a enciclopédia britânica Merriam-Webster, stare decisis é a doutrina ou política que segue 
regras ou princípios assentados em precedentes judiciais a não ser que vá de encontro a princípios 
ordinários da justiça. (MERRIAM-WEBSTER. An Encyclopedia Britannica Company. Disponível em: 
<http://www.merriam-webster.com>. Acesso em 21 ago 2011) 
7 PUTNAM, Bertha Haven. The Place in the Legal History of Sir William Shareshull. Londres: The 
Syndics of the Cambridge University Press, 1960. p. 106. 
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Direito Romano antigo, destacou-se o já mencionado Corpus Juris Civilis. Deve-se 

enfatizar, ainda, os códigos Napoleônico, Civil Alemão e Suíço como símbolos da Civil 

Law.9 

Por sua vez, o sistema jurídico da Common Law possui fortemente em sua 

estrutura o Instituto das Súmulas e Precedentes. É adotado nos países de língua inglesa 

ou que foram colonizados pela Inglaterra ou Reino Unido, com peculiares exceções 

como, por exemplo, Quebec, no Canadá, que adota o sistema jurídico francês, e Goa, na 

Índia, que adota o código civil português. 

Conforme já mencionado, a criação dos precedentes no Direito Medieval 

originou o conceito primitivo que norteou a Common Law por séculos, até o Parlamento 

adquirir poder legislativo, suficiente para editar leis. Até hoje, apesar da limitação 

imposta pela normatização da Common Law, esse sistema jurídico é pautado nos 

costumes, nos precedentes judiciais. 

O Instituto das Súmulas no Brasil iniciou-se em 30 de agosto de 1963, através de 

reforma do Regimento Interno de 1940 do Supremo Tribunal Federal, mediante 

emenda.  

Com a publicação da Lei federal nº 5.869, em 17 de janeiro de 1973, o Código 

de Processo Civil, o Instituto das Súmulas passou a ser regulamentado por lei 

infraconstitucional. O artigo 479 assim dispõe: “Art. 479 - O julgamento, tomado pelo 

voto da maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será objeto de súmula e 

constituirá precedente na uniformização da jurisprudência”.10 

Nenhuma Constituição brasileira, incluindo a Constituição do Império de 1824, 

fazia menção à edição de súmulas, até a publicação da Emenda nº 45/2004, que 

reformou o Poder Judiciário, incluindo o artigo 103-A a Constituição de 1988. 

Ressalte-se, no entanto, que o Supremo Tribunal de Justiça, no período imperial, 

instituiu a possibilidade de edição de enunciados com força de lei (assentos com força 

de lei). Tal regra foi prevista no Decreto nº 6.142, de 10 de março de 187611. 

                                                 
9 Sobre o código de Ur-Nammu, Aluisio Gavazzoni ensina (p. 35): “o conjunto dessas coleções de leis e  
julgamentos mais ou menos ordenados é chamado de código. O mais antigo desses, chegado até nós, é o 
de Ur-Nammu, fundador da 3ª dinastia de UR. É seguido por um código da cidade de Eshaunna, sem 
nome real conectado, e um pouco mais tarde pelo de Zipit-Ishtão de Isin (1913-1924 a.C.). O código de 
Acad, que tornou famoso o nome de Hamurábi, era, de fato, mais extenso, melhor ordenado e com um 
efeito muito mais autoritário do que qualquer dos que o precederam. 
10 BRASIL. Lei n 5.869, de 11 jan 1973. Institui o Código de Processo Civil. Art. 479. 
11 Como leciona Alexandre de Moraes: “é importante relembrar que essa ideia já fora adotada no Império, 
quando, em 1876, o Supremo Tribunal de Justiça passou a ter a possibilidade de editar assentos com força 
de lei, em relação à “inteligência das leis civis, comerciais e criminais, quando na execução delas 
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A primeira Súmula do Supremo Tribunal Federal foi aprovada na Sessão 

Plenária de 13 de dezembro de 1963, com a seguinte ementa: “é vedada a expulsão de 

estrangeiro casado com brasileira, ou que tenha filho brasileiro, dependente da 

economia paterna”. Tal enunciado é muito utilizado nos polêmicos processos de 

expulsão de estrangeiro enfrentados pela Suprema Corte. 

Não apenas o STF edita súmulas; os demais Tribunais têm competência de 

sumular seus entendimentos reiterados, conforme preceitua o Código de Processo Civil, 

entretanto, sem efeito vinculante à administração pública direta e indireta. 

A súmula nº 1 do Superior Tribunal de Justiça foi publicada em 2 de maio de 

1990, com a seguinte ementa: “o foro do domicílio ou da residência do alimentando é o 

competente para a ação de investigação de paternidade, quando cumulada com a de 

alimentos”. A súmula nº 1 do Tribunal Superior do Trabalho foi publicada em 21 de 

novembro de 2003, com a seguinte ementa: “quando a intimação tiver lugar na sexta-

feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será 

contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em 

que fluirá no dia útil que se seguir”. A súmula nº 1 do Superior Tribunal Militar foi 

publicada em 24 de abril de 1995, encontrando-se, atualmente, cancelada. Por fim, a 

súmula nº 1 do Tribunal Superior Eleitoral foi publicada em 25 de setembro de 1992, 

com a seguinte ementa: “proposta a ação para desconstituir a decisão que rejeitou as 

contas, anteriormente à impugnação, fica suspensa a inelegibilidade (Lei Complementar 

nº 64-90, Art. 1º, I, g)”. 

Verificou-se que os Tribunais Superiores utilizam-se das suas competências para 

editar súmulas. Porém, é importante destacar que os Tribunais inferiores, as Cortes 

Estaduais, também sumulam seus entendimentos.  

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conhecido por suas 

decisões vanguardistas, edita súmulas desde 1984, quando foi publicada sua súmula nº 

1, em 17 de maio. 

Vale mencionar as súmulas do extinto Tribunal de Alçada Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que editava súmulas desde 1981, quando a súmula 

nº 1 foi publicada em 18 de dezembro. 

 

                                                                                                                                               
ocorrerem dúvidas manifestadas no julgamento divergentes do mesmo tribunal, das Relações e dos 
Juízes”. (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2007) 
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2.3 SÚMULAS VINCULANTES 

 

Uma vez definido o processo histórico de criação do instituto das súmulas no 

ordenamento jurídico brasileiro, faz-se necessário analisar a criação do instituto das 

súmulas vinculantes, importante instrumento que originou o verbete nº 13, objeto de 

análise do presente estudo.  

Apesar das súmulas serem editadas pelo Supremo Tribunal Federal desde a 

década de 60, seus efeitos eram apenas persuasivos. Os magistrados poderiam basear 

seus julgamentos nos entendimentos dos Tribunais Superiores, porém, tal atitude não 

era obrigatória, possuindo condão meramente interpretativo.  

Com a Reforma do Poder Judiciário, através da publicação da Emenda 

Constitucional nº 45, em 30 de dezembro de 2004, as súmulas editadas pelo Supremo 

Tribunal Federal receberam efeito vinculante erga omnes, ou seja, estendido a toda 

Administração Pública. A mencionada Emenda assim dispõe: 

 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, 
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante 
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida 
em lei.  
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia 
de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre 
órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que 
acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 
processos sobre questão idêntica.  
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, 
revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles 
que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 
aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao 
Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme 
o caso.12 
 

Pode-se dizer que o instituto das súmulas vinculantes conferiu ao STF 

competência legislativa derivada, vez que a competência legislativa originária pertence 

às casas legislativas (Congresso Nacional, assembleias legislativas estaduais e câmaras 

                                                 
12 BRASIL. Emenda Constitucional n 45, de 30 dez 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 
93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da 
Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. 
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municipais). Contudo, não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos 

Poderes, vez que a edição das súmulas vinculantes é harmônica, não interferindo, 

sobretudo, no Poder Legislativo. 

Nesse sentido, não parece correta a tese de que o Poder Legislativo, uma vez 

editada súmula vinculante ou concebido efeito vinculante em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade, não pode mais 

legislar em sentido diverso daquele fixado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Ora, retirar do Poder Legislativo uma de suas funções precípuas seria engessar 

ou, pior, fossilizar a Constituição Federal e, por consequência, todo o ordenamento 

jurídico. Sempre caberá àquele Poder sua função legislativa13. 

A edição da súmula vinculante, na forma do artigo 103-A da Constituição da 

República, é dividida em três etapas: iniciativa, deliberação e publicação.  

A fase de iniciativa pode ser subdividida em iniciativa de ofício e iniciativa por 

provocação. É o momento de confecção do texto sumular, que pode ser de iniciativa do 

próprio Supremo Tribunal Federal ou mediante provocação, através da Proposta de 

Súmula Vinculante (PSV), que será analisada no momento oportuno.  

A fase de deliberação consiste na aprovação ou rejeição daquele texto, pelo 

quórum de dois terços de seus membros, sendo necessário, outrossim, analisar os 

precedentes que ensejaram a edição daquela súmula, ou seja, verificar se há quantidade 

suficiente de decisões repetidas. 

A fase de publicação é fundamental para que a súmula vinculante adquira 

validade, podendo incidir seus efeitos a toda Administração Pública. Sua eficácia fica 

condicionada à publicação na Imprensa Oficial. 

No que se refere às atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal sem efeito 

vinculante, o artigo 8º da Emenda Constitucional nº 45 dispõe que “as atuais súmulas do 

Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação 

por dois terços de seus integrantes e publicação na imprensa oficial”. Portanto, em que 

pese as súmulas aprovadas pelo STF antes da vigência da Emenda nº 45/2004 não 

possuírem o condão de vincular sua regra ao Poder Público, a confirmação, pelo mesmo 

quórum previsto no artigo 103-A, caput, da Constituição Federal. 

                                                 
13 Pedro Lenza afirma: “o Legislativo, assim, poderá, inclusive, legislar em sentido diverso da decisão 
data pelo STF, ou mesmo contrário a ela, sob pena, em sendo vedada esta atividade, de significar inegável 
petrificação da evolução social. Isto porque o valor segurança jurídica, materializado com a ampliação 
dos efeitos erga omnes e vinculantes, sacrificaria o valor justiça da decisão já que impediria a constante 
atualização das constituições e dos textos normativos por obra do Poder Legislativo”. (LENZA, Pedro. 
Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Método, 2007) 
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A Emenda Constitucional nº 45/2004 dispôs, ainda, uma terceira possibilidade 

de efeito vinculante no âmbito do Supremo Tribunal Federal, além das edições de 

súmula por ofício ou provocação.  Nova redação foi dada ao artigo 102, § 2º, que 

determinou: 

 
Art. 102.......................................................................... 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 
ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal.14 
 

Destarte, além das súmulas vinculantes, mister ressaltar que as decisões em sede 

de Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade 

possuem efeito vinculante automático, sem necessidade de edição de súmula acerca do 

tema e aprovação por dois terços dos membros, conforme disposto pela Constituição 

Federal.  

As súmulas do Supremo Tribunal Federal com o efeito vinculante conferido pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, adquiriram força normativa, tendo em vista que o 

cumprimento de seu texto é obrigatório. Portanto, a Administração Pública tem de 

respeitar a norma de aplicação cogente como se lei ordinária federal fosse. Importante 

ressaltar o caráter de lei ordinária federal, pois a súmula vinculante deve ser obedecida 

pela Administração Pública direta e indireta, nas três esferas, quais sejam, Federal, 

Estadual e Municipal. 

 

2.3.1 Súmulas Vinculantes no Direito Comparado 

 

A criação do instituto das súmulas vinculantes no Brasil foi um divisor de águas 

no ordenamento jurídico brasileiro. A partir de 2004, o Poder Público conta com uma 

nova ferramenta legal, porém, sem paralelos, vez que é oriunda da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, é notória a inspiração do legislador brasileiro 

e da Suprema Corte no sistema jurídico da Common Law, o que por essa adaptação, 

antes imprevista, pode acarretar a conclusão de que o Brasil adotará, em um futuro 

próximo, o sistema jurídico misto. 

                                                 
14 BRASIL. Emenda Constitucional n 45, de 30 dez 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 
93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da 
Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. 
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Dessa forma, é fundamental analisar, através do direito comparado, o instituto 

das súmulas em alguns países do mundo, seja pelo sistema jurídico da Civil Law, seja 

pelo da Common Law, de modo que seja possível identificar a fonte do instituto das 

súmulas vinculantes no Brasil.  

O Instituto das Súmulas não está inserto apenas no Direito Brasileiro. De fato, 

ele pode ser verificado de variadas formas, de acordo, sobretudo, com o sistema jurídico 

de cada país. 

É importante ressaltar que os dados ora apresentados foram obtidos a partir de 

entrevistas realizadas junto aos membros da International Bar Association, maior 

associação de advogados do mundo, sediada em Londres. Através da pesquisa realizada 

com advogados dos países abaixo relacionados, foi possível construir um contorno do 

que a súmula, seja ela vinculante ou não, a depender de cada país, representa em âmbito 

mundial. 

As entrevistas com os advogados seguiram um roteiro com perguntas sobre os 

efeitos das decisões da Suprema Corte de cada país, a fim de desenhar uma relação com 

o Brasil. Os países abaixo relacionados foram escolhidos visando a cobertura da maioria 

dos continentes e, principalmente, de sistemas jurídicos distintos. De todo o modo, a 

pesquisa foi de natureza exploratória, não tendo como objetivo apresentar dados finais 

ou amostras representativas, mas, sim, promover o debate acerca do tema. 

 

2.3.2 Alemanha 

 

A advogada Ingrid Alice Meyer afirmou que, no Direito Alemão, o artigo 95 da 

Constituição Germânica dispõe que uma câmara composta por cortes federais é 

estabelecida para garantir a uniformidade das decisões: 

 
Article 95 
[Supreme federal courts] 
(1) The Federation shall establish the Federal Court of Justice, the 
Federal Administrative Court, the Federal Finance Court, the Federal 
Labour Court and the Federal Social Court as supreme courts of 
ordinary, administrative, financial, labour and social jurisdiction. 
(2) The judges of each of these courts shall be chosen jointly by the 
competent Federal Minister and a committee for the selection of 
judges consisting of the competent Land ministers and an equal 
number of members elected by the Bundestag. 
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(3) A Joint Chamber of the courts specified in paragraph (1) of this 
Article shall be established to preserve the uniformity of decisions. 
Details shall be regulated by a federal law.15 
 

Conforme disposto no artigo 97 da Carta Constitucional Alemã, os juízes são 

independentes, porém, o artigo 20, no seu parágrafo 3º, prevê que a Administração 

Pública e as Cortes inferiores estão vinculadas à lei e à justiça: 

 
Article 20 
[Constitutional principles – Right of resistance] 
(1) The Federal Republic of Germany is a democratic and social 
federal state. 
(2) All state authority is derived from the people. It shall be exercised 
by the people through elections and other votes and through specific 
legislative, executive and judicial bodies. 
(3) The legislature shall be bound by the constitutional order, the 
executive and the judiciary by law and justice. 
(4) All Germans shall have the right to resist any person seeking to 
abolish this constitutional order, if no other remedy is available.16 
 
 

2.3.3 Mongólia 

 

Interessante analisar os precedentes judiciais na Mongólia, país asiático que 

adota sistema jurídico similar ao da Rússia e dos países do leste europeu, tendo em vista 

sua curiosa aplicação.  

O advogado Bayar Budragchaa asseverou que o Poder Judiciário mongol é 

dividido em 50 Cortes Distritais, 22 Cortes de Apelação, a instância imediatamente 

superior, e a Suprema Corte, instância máxima do país. 

As decisões da Suprema Corte não se tornam automaticamente precedentes 

judiciais, tendo em vista não ter havido, ainda, no país, debate acerca do tema. Contudo, 

o Poder Judiciário mongol adota, de tempos em tempos, as chamadas “interpretações”, 

que são originadas da seguinte forma: quando as Cortes inferiores estão com dificuldade 

em interpretar a legislação, a Suprema Corte invade a competência das Cortes Distritais 

e das Cortes de Apelação com o objetivo de se chegar a uma interpretação unânime. 

Embora não sejam oficialmente consideradas como precedentes, as “interpretações” são 

seguidas como tal. 

                                                 
15  ALEMANHA. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. Disponível em: 
<http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3254212/Daten/1330556/ConstituicaoPortugues_PDF.pdf>. 
Acesso em 21 ago 2011. 
16 Idem. 
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Uma vez aprovadas, as interpretações adquirem força de lei, sendo incluídas na 

legislação e com efeito vinculante a todos os órgãos públicos e, o mais interessante, 

órgãos privados. O poder das interpretações é despótico, atingindo a iniciativa privada. 

 

2.3.4 Japão 

 

O Japão adota o sistema jurídico misto, porém sua maior influência advém da 

Civil Law. As decisões da Suprema Corte japonesa não são compiladas em forma de 

súmula ou qualquer outra publicação, não possuindo efeito vinculante para a 

Administração Pública ou para as Cortes inferiores. 

O advogado Kazuma Higuchi afirmou que as decisões da Suprema Corte 

possuem caráter apenas persuasivo para as Cortes inferiores. Porém, pelas decisões da 

Corte Maior japonesa serem dotadas de acuidade, via de regra, tais Cortes menores 

seguem os seus entendimentos. 

 

2.3.5 Estados Unidos 

 

Um dos países sustentadores do sistema jurídico da Common Law, os Estados 

Unidos adota o princípio legal denominado stare decisis17, que preceitua que os juízes 

são obrigados a seguir os precedentes de decisões anteriores. As decisões de uma Corte 

superior têm efeito vinculante às Cortes a ela inferiores. Portanto, as decisões da 

Suprema Corte norte-americana possuem efeito vinculante a todas as demais Cortes. 

A estrutura jurídica dos Estados Unidos é dividida em Cortes de Primeira 

Instância, Cortes de Apelação intermediárias e a Suprema Corte.  

O caso Estados Unidos v. Joyce apresenta uma importante citação ao conceito 

de stare decisis, verbis: 

 
See generally In re Osborne, 76 F.3d 306, 309 (9th Cir.1996) (‘under 
the doctrine of stare decisis a case is important only for what it 
decides-for the ‘what,’ not for the ‘why,’ and not for the ‘how.’   
Insofar as precedent is concerned, stare decisis is important only for 
the decision, for the detailed legal consequence following a detailed 
set of facts.’). In this sense, our law and precedent explicitly follows 
the common sense maxim that in practical affairs one must watch 

                                                 
17 Na ótica do Ministro Carlos Velloso: “no sistema judicial norte-americano, que garante aos indivíduos, 
de modo amplo, a tutela jurisdicional, todos os Tribunais estão vinculados às decisões da Suprema Corte, 
nos casos em iguais estados de fato em que a decisão da Suprema Corte foi tomada. Isso, sem dúvida, 
proporciona segurança jurídica”. 
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what people do, not merely what they say.   The Bolinger court 
beyond doubt proceeded to reach the merits of a challenge to special 
conditions of supervised release after first upholding an appeal waiver 
in a plea agreement that mirrors the waiver here.  Bolinger must fairly 
be read as a binding precedent of our circuit, holding that such a 
waiver in a plea agreement does not necessarily preclude a challenge 
on appeal to special conditions of supervised release.  Bolinger, 
decided by our court, has precedential value, and controls our 
decision.   See Hart v. Massanari, 266 F.3d 1155, 1170 (9th Cir.2001) 
(‘If a court must decide an issue governed by a prior opinion that 
constitutes binding authority, the later court is bound to reach the 
same result, even if it considers the rule unwise or incorrect. Binding 
authority must be followed unless and until overruled by a body 
competent to do so.’).   It seems inescapable that Bolinger's holding is 
contradicted by the majority's conclusion in this case. Instead, 
following Bolinger, the majority should put to the side its argument 
favoring waiver and dismissal and instead reach the merits. Were that 
done, I would join the majority in a sua sponte panel request for 
possible en banc review, to permit our colleagues to decide by their 
vote if we should reexamine what was done in Bolinger.18 
 

O stare decisis ainda pode ser de forma vertical e de forma horizontal. A forma 

vertical é a clássica, as decisões de uma Corte superior influenciam as decisões de 

Cortes inferiores. 

No que se refere ao stare decisis horizontal, a Corte de Apelação intermediária é 

dividida em “circuitos”. Os juízes são distribuídos nos circuitos. O painel de juízes é 

obrigado a seguir o entendimento do circuito anterior. Um precedente da Corte de 

Apelação norte-americana só pode ser anulado por uma seção composta por todos os 

juízes de um determinado circuito ou então pela Suprema Corte. 

É importante citar os restatements norte-americanos, que podem ser comparados 

às súmulas brasileiras no seu modo de elaboração. O American Law Institute é o 

responsável pela publicação dessas codificações de julgamentos, a fim de garantir a 

permanência do princípio do stare decisis. Apesar dos restatements não possuírem 

efeito vinculante, seus efeitos persuasivos são respeitados, tendo em vista as 

codificações serem feitas durante anos de estudos por professores de Direitos, juízes e 

advogados.  

 

 

 

                                                 
18  FINDLAW. United States Court of Appeals, Ninth Circuit. Disponível em: 
<http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1420128.html>. Acesso em 10 out 2011. 
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2.3.6 Portugal 

 

No exame das súmulas e precedentes, importante fazer menção às extintas 

súmulas vinculantes do Direito Português. Até 1995, antes da Reforma do Direito 

Processual Civil daquele país, vigoravam, no Supremo Tribunal de Justiça, a Corte 

Maior de Portugal, os assentos, que possuíam os mesmos efeitos da súmula vinculante 

brasileira.  

Os assentos possuíam força de lei, sendo seus efeitos estendidos além do Poder 

Judiciário português. Ressalte-se, contudo, uma interessante diferença: os assentos não 

podiam ser cancelados ou até mesmo modificados pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

Apenas através de projeto de lei é que se poderia alterar um assento.  

Contudo, tendo em vista o entendimento de que os assentos, pela sua extensão 

além do Poder Judiciário e por possui força de lei, invadiriam a competência do Poder 

Legislativo, foi publicado em 1995 o Decreto-lei nº 329-A, revogando o Instituto dos 

Assentos. 

 

2.3.7 Rússia 

 

O advogado Yuri Pustovit, do escritório de advocacia Advocates Bureau Yug, 

afirmou que os precedentes de decisões da Suprema Corte russa não possuem efeito 

vinculante em face das Cortes inferiores, bem como da Administração Pública.  

Contudo, as resoluções da Suprema Corte, Suprema Corte Arbitral e a Corte 

Constitucional, possuem efeito vinculante a toda Administração Pública, assim como a 

todo Poder Judiciário russo. 

 

2.3.8 Emirados Árabes Unidos 

 

A Sharia’a, a lei islâmica, é uma das fontes do Direito dos países que adotam o 

islamismo como religião oficial. As leis do Direito Civil devem estar em conformidade 

com a Sharia’a, não podendo contradizê-la. 

Dividido em sete emirados, Abu Dhabi, Ajman, Al Fujayrah, Sharjah, Dubai, 

Ras al Khayman e Umm al Qaywayn, os Emirados Árabes Unidos adotam o sistema 

jurídico do statute law, conhecido como sistema escrito, que preceitua a codificação das 

leis do país.  
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Alguns emirados são independentes juridicamente. Abu Dhabi, Dubai e Ras Al 

Khayman têm suas próprias Supremas Cortes. Os demais emirados possuem uma única 

Suprema Corte.  

Segundo  o advogado Khaled Aswad, os precedentes da Corte de Cassação, 

nome dado a Suprema Corte dos Emirados Árabes Unidos, possuem efeito vinculante a 

todas as Cortes inferiores.  

As decisões da Corte de Cassação também são vinculativas a Administração 

Pública. Por exemplo, um julgamento da Suprema Corte acerca do registro de marcas 

possui efeito vinculante sobre o Departamento de Registro de Companhias do país. 

Entretanto, uma decisão de uma Corte inferior não possui efeito vinculante às 

demais Cortes inferiores, como é verificado no stare decisis horizontal. 

 

2.3.9 Marrocos 

 

O advogado Dimitri Indzoudi, do escritório de advocacia Oulamine Law Group, 

afirmou que os precedentes da Suprema Corte marroquina têm efeito vinculante apenas 

quando é proferida uma decisão toute chambres réunies sobre uma determinada questão 

em uma norma legal específica. Ou seja, a Suprema Corte indica qual decisão terá efeito 

vinculante às Cortes inferiores. Na forma do artigo 369 do Código de Processo Civil 

marroquino, as Cortes menores são obrigadas a seguir a decisão quando a ela é atribuída 

tal força. 

No que se refere à Administração Pública, não há decisão da Suprema Corte que 

a vincule, haja vista o princípio da separação dos poderes, mencionado nos artigos 81 e 

82 da Constituição do Marrocos, verbis: 

 
Article 81: The Constitutional Council shall perform the functions 
assigned by the articles of the Constitution or the provisions of the 
organic laws. It shall furthermore decide on the validity of the election 
of the Members of Parliament and that of referendum operations. 
Organic laws - before promulgation - and the Rules of Procedure of 
each House - before implementation - shall be submitted to the 
Constitutional Council to look into their consistence with the 
Constitution. Before promulgation, laws may, for the same reason, be 
referred to the Constitutional Council by the King, the Prime Minister, 
the President of the House of Representatives, the President of the 
House of Counsellors or one-fourth of the members making up one 
House or the other. The Constitutional Council shall have one month 
to decide upon the special instances stated in the preceding two 
paragraphs. However, in case of emergency, the deadline may be 
reduced to eight days if so requested by the Government. Regarding 
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the above mentioned instances, referring law to the Constitutional 
Council shall entail the suspension of the deadline of the promulgation 
thereof. No unconstitutional provision shall be promulgated or 
implemented. Decisions of the Constitutional Council shall, in no 
way, be put into question. They shall, furthermore, be binding upon all 
public authorities, administrative and judicial sectors.  
Article 82: The Judiciary shall be independent of the legislative and 
executive branches.19 
 

Pode-se dizer, depois de verificados os casos apresentados, que as súmulas 

vinculantes desenham-se em três tipos. O primeiro denota o efeito vinculante apenas ao 

Poder Judiciário, ou seja, a Suprema Corte edita determinado enunciado que deve ser 

seguido apenas pelos magistrados hierarquicamente subordinados. O segundo denota o 

efeito vinculante a toda administração pública direta e indireta (modelo adotado pelo 

Brasil), atingindo não apenas o Poder Judiciário, mas, também, o Poder Executivo e o 

Poder Legislativo, além das autarquias, empresas públicas, fundações públicas e 

sociedades de economia mista. O terceiro, mais rigoroso, denota o efeito vinculante a 

administração pública e à iniciativa privada, recebendo força de lei com efeitos erga 

omnes no sentido mais amplo. 

 

2.4 A PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE NO BRASIL 

 

O artigo 103-A da Constituição da República, criado pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004, instituiu a possibilidade de provocação do Supremo Tribunal 

Federal com o objetivo de editar, rever ou cancelar súmulas vinculantes, mediante lei 

específica que regulasse a matéria. 

Em 20 de dezembro de 2006 foi publicada a Lei federal nº 11.417, que 

“regulamenta o artigo 103-A da Constituição Federal e altera a Lei 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências”. 

A mencionada lei ordinária criou um novo tipo processual, de competência 

originária do Supremo Tribunal Federal: a proposta de súmula vinculante.  

Em que pese a Constituição Federal prever no § 2º do artigo 103-A que a 

provocação com fins de edição, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser exercida 

                                                 
19 MARROCOS. Constituição (1996). Disponível em: <http://www.al-bab.com/maroc/gov/con96.htm>. 
Acesso em 21 set 2011. 
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pelos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, o artigo 3º da Lei federal nº 

11.417/06 dispõe os legitimados para propositura de súmula vinculante: 

 
Art. 3o - São legitimados a propor a edição, a revisão ou o 
cancelamento de enunciado de súmula vinculante: 
I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III – a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV – o Procurador-Geral da República; 
V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VI - o Defensor Público-Geral da União; 
VII – partido político com representação no Congresso Nacional; 
VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; 
IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal; 
X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do 
Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os 
Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e 
os Tribunais Militares. 
§ 1o  O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de 
processo em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de 
enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do 
processo.20 
 

Os enunciados das súmulas vinculantes, conforme o parágrafo 1º do artigo 2º da 

Lei federal 11.417/06, deverão versar sobre controvérsias entre órgãos judiciários ou 

entre esses e a administração pública, que causem grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre idêntica questão. 

Mister ressaltar a preocupação do legislador em avocar para as súmulas 

vinculantes a necessidade de violação ao princípio da segurança jurídica, importante 

garantidor do Estado Democrático de Direito. 

Para edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, deverá haver 

manifestação do Procurador-Geral da República, caso ele próprio não tenha formulado a 

respectiva proposta sob análise, bem como aprovação por dois terços dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária. 

É importante ressaltar, ainda, que a Lei federal apontada previu duas 

modalidades de revisão, edição ou cancelamento de súmulas vinculantes: direta e 

incidental. A primeira é a via comum, através da proposta de súmula vinculante de 

qualquer dos legitimados, ou de ofício pelo STF. A segunda decorre da regra inserta no 

                                                 
20 BRASIL. Lei n 11.417, de 19 dez 2006. Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a 
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado 
de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. 
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§1º da Lei federal nº 11.417/06. O Município, incidentalmente, no curso do processo em 

que seja parte, poderá propor a revisão, edição ou cancelamento de enunciado com 

efeito vinculante21. 

 

2.5 PIONEIRISMO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

  

Em 20 de novembro de 2008, foi inaugurada a classe processual referente às 

súmulas vinculantes. A Proposta de Súmula Vinculante nº 1 foi requerida pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como interessados, manifestaram-se a 

Associação dos Advogados de São Paulo, Associação Nacional dos Procuradores da 

República e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. A relatoria ficou sob a 

responsabilidade do ministro Carlos Alberto Menezes Direito. 

A mencionada Proposta de Súmula Vinculante, que recebe a sigla PSV, requereu 

a criação de súmula com caráter vinculante que autorizasse os advogados a terem vista 

aos autos dos inquéritos policiais civis referentes aos seus clientes, então investigados, 

ainda que tramitando sob sigilo. 

Assim é a íntegra da súmula vinculante sugerida pelo Conselho Federal da OAB 

na sua exordial: “o advogado constituído pelo investigado, ressalvadas as diligências em 

andamento, tem o direito de examinar os autos de inquérito policial, ainda que estes 

tramitem sob sigilo”. 

A Associação dos Advogados de São Paulo, que requereu sua inclusão na PSV 

nº 1 como assistente, sugeriu a inserção no texto da súmula, da possibilidade do 

advogado em retirar fotocópia dos autos examinados. 

A Associação Nacional dos Procuradores da República, que requereu sua 

inclusão na PSV nº 1 como amicus curiae, alegando o inquérito policial estar inserto na 

fase inquisitória e, portanto, não havendo contraditório, asseverou que a aprovação de 

tal súmula vinculante inviabilizaria “uma justiça penal e eficaz”. 

A Proposta de Súmula Vinculante nº 1 foi julgada em 2 de fevereiro de 2009, 

dando origem à súmula vinculante nº 14. 

A nova classe processual em curso no Supremo Tribunal Federal possui função 

semelhante no que se refere, ressalvadas suas diferenças aos legitimados, levando-se em 

                                                 
21 Na lição de Alexandre de Moraes, “tanto no procedimento direto, quanto no procedimento incidental, 
não haverá suspensão de processos que tenham por objeto a matéria discutida no Plenário do Supremo 
Tribunal Federal”. (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2007) 
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consideração a capacidade legislativa do STF tendo em vista a atribuição de aprovar 

súmulas vinculantes, à proposta de projeto de lei, prevista no artigo 61 e seguintes da 

Carta da República. 

É importante ressaltar a iniciativa dos requerentes em valer-se de suas 

prerrogativas constitucionais e invocar a proposta de súmula vinculante à realidade no 

Supremo Tribunal Federal. O pioneirismo da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade 

promotora do prélio pela justiça, requerendo a proposta de súmula vinculante nº 1, 

demonstra a preocupação da entidade em utilizar-se de todos os meios possíveis para o 

bem estar, não apenas de sua classe, mas de toda a sociedade. 

Dessa forma, há que se ressaltar a importância do instituto das súmulas 

vinculantes para o país, uma vez que sua concepção e aplicação receberam cristalina 

inspiração no sistema jurídico da Common Law. Pela primeira vez, precedentes do 

Supremo Tribunal Federal sumulados tem força de lei, tendo em vista sua aplicação 

mandatória. O entendimento da Suprema Corte deixou de ser persuasivo, tornando-se, 

quando vinculante, obrigatório a toda administração pública, o que significa dizer que 

não apenas o Poder Judiciário deve aplicá-las, mas, também, o Poder Legislativo e o 

Poder Executivo, incluindo-se, aí, por exemplo, autarquias, sociedades de economia 

mista e a autoridade policial.   

Ademais, a proposta de súmula vinculante, classe processual advinda dessa 

grande mudança, é um marco na garantia do Estado de Direito Democrático. A 

possibilidade de edição, revisão e cancelamento de súmulas vinculantes por entidades 

que não apenas ministros do STF é a tradução do espírito democrático, sustentado pelo 

princípio da segurança jurídica, e representa, cada vez mais, a abertura do Poder 

Judiciário aos demais, respeitado sempre o princípio da separação dos poderes. 

Analisando, especificamente, a súmula vinculante nº 13, como se deu sua 

origem e, a fim de melhor ilustrar o cenário do referido enunciado, como a 

administração pública, antes de sua edição, legislava acerca do tema? É necessário, após 

analisar a origem do instituto das súmulas vinculantes, adentrar no ponto central do 

presente estudo, qual seja, o verbete nº 13 e as supostas práticas de nepotismo que serão 

abordadas a seguir. 



3 NEPOTISMO E A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 

O Poder Público brasileiro sempre sofreu com a prática denominada nepotismo. 

O favorecimento aos familiares utilizando-se do erário por determinadas autoridades 

públicas é costumeiro22, apesar de colidir frontalmente com os dispositivos, princípios e 

postulados insertos na Constituição Federal. Para combater essa prática nefanda, foi 

instituída a súmula vinculante nº 13 pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, há que se 

observar não somente o verbete-objeto deste estudo, mas, também, a atuação dos 

poderes legislativos estaduais e municipais que, antes da criação da referida súmula, 

editaram normas com o mesmo objetivo e rigor.  

Nessa esteira deve-se, ainda, vislumbrar as hipóteses polêmicas que, 

supostamente, incidem em nepotismo e relacioná-las com reclamações ajuizadas perante 

o Supremo Tribunal Federal. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE NEPOTISMO 

 

A palavra nepotismo, segundo o dicionário português Priberam, significa 

“valimento de que gozavam junto de certos papas os seus sobrinhos ou parentes” e 

“favoritismo excessivo dado a parentes ou amigos por pessoa altamente colocada”.  

                                                 

22 “Novas denúncias da prática de nepotismo atingiram o ministro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra, acusado de aparelhamento político e favorecimento do seu Estado, Pernambuco, na partilha de 
recursos da Pasta. Além do irmão, Clementino Coelho, que só saiu nesta terça-feria, 10, da presidência da 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), e do tio, Osvaldo 
Coelho, membro do comitê de irrigação, conforme noticiou o jornal O Estado de S. Paulo, ele tinha sob 
seu comando o pai e o tio de sua nora, lotados em cargos de confiança, segundo revelou a 'Folha de S. 
Paulo'” (PORTAL ESTADÃO.COM.BR. Novos casos de nepotismo atingem Fernando Bezerra.. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,novos-casos-de-nepotismo-atingem-
fernando-bezerra,821361,0.htm>. Acesso em 21 nov 2011). 

“Fernanda Richa, a mulher do governador eleito do Paraná, pode ser competente e ter todas as excelsas 
virtudes necessárias para que ocupe a Secretaria da Família e Desenvolvimento do estado — mas, diante 
do grande número de casos de nepotismo ocorridos na política brasileira nos últimos anos e sua péssima 
repercussão na opinião pública, terá sido um bom passo concretizar a medida, como fez Beto Richa 
(PSDB)?” (PORTAL VEJA. No país do nepotismo, Beto Richa indica mulher e irmão para o 
secretariado. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/no-pais-do-
nepotismo-beto-richa-indica-mulher-e-irmao-para-o-secretariado/. Acesso em 21 nov. 2011). 
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Uma das origens do conceito de nepotismo adotada, portanto, é proveniente da 

Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra nepotismo tem origem no latim nepotis, 

que significa sobrinho. Na linguagem italiana, o termo foi alterado para nepote, e 

utilizado para designar os sobrinhos da maior autoridade da Igreja Católica Apostólica 

Romana, o Papa, que a eles distribuía cargos e santidades. 

 

3.2 O NEPOTISMO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

O combate ao favoritismo está presente no ordenamento jurídico em diversas 

formas. Constituições Estaduais, Leis ordinárias, Leis Complementares, Decretos 

Estaduais: todas as modalidades normativas apresentam regras acerca do fim do 

nepotismo. 

É importante ressaltar a preocupação do legislador com o favoritismo, tendo em 

vista que, diversas normas legais foram editadas antes mesmo da aprovação da súmula 

vinculante nº 13. Estão listados, abaixo, alguns exemplos de normas anteriores à súmula 

que vedam o nepotismo.  

No que se refere às Constituições estaduais, por exemplo, a Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro, através da Emenda Constitucional nº 34/2005, inseriu o 11º 

parágrafo no artigo 77, que dispõe: 

 
Art. 77.................................................. 
§ 11 - São vedadas, na Administração Pública do Estado do Rio de 
Janeiro: 
I - a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, até o terceiro 
grau civil inclusive, de membro de Poder, para cargo em comissão 
declarado em Lei de livre nomeação e exoneração ou função de 
confiança, qualquer que seja a denominação ou símbolo da 
gratificação; 
II - a contratação, sem que seja por concurso público, ainda que por 
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, das pessoas descritas no inciso 
anterior.23 
 

A Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul preceitua em seu artigo 27, 

parágrafos 7º e 8º: 

 
Art. 27........................................................... 
7º No âmbito de cada Poder do Estado bem como do Ministério 
Público Estadual, o cônjuge, o companheiro e o parente 

                                                 
23 BRASIL. Emenda Constitucional n 33, de 11 dez 2001. Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição 
Federal. 
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consangüíneo ou afim, até o terceiro grau civil, de membros ou 
titulares de Poder e de dirigentes superiores de órgãos ou entidades da 
administração direta, indireta ou fundacional, não poderão, a qualquer 
título, ocupar cargo em comissão ou função gratificada, esteja ou não 
o cargo ou a função relacionada a superior hierárquico que mantenha 
referida vinculação de parentesco ou afinidade, salvo se integrante do 
respectivo quadro de pessoal em virtude de concurso público de 
provas ou de provas e títulos. 
8° É vedado a qualquer servidor o exercício de cargo, emprego ou 
função sob as ordens imediatas de superior hierárquico, de que seja 
cônjuge, companheiro ou parente, consangüíneo ou afim, até o 
terceiro grau civil.24 
 

Em 13 de dezembro de 1995, portanto, 13 anos antes da edição da súmula 

vinculante que combate o favoritismo, o legislador do Estado do Rio Grande do Sul 

editou a Emenda Constitucional nº 12, alterando ao artigo 20 da Constituição daquele 

Estado, que passou a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 20 - A investidura em cargo ou emprego público assim como a 
admissão de empregados na administração indireta e empresas 
subsidiárias dependerão de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos de 
provimento em comissão, declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração. 
§ 1º - As provas deverão aferir, com caráter eliminatório, os 
conhecimentos específicos exigidos para o exercício do cargo. 
§ 2º - Os pontos correspondentes aos títulos não poderão somar mais 
de vinte e cinco por cento do total dos pontos do concurso. 
§ 3º - A não-observância do disposto neste artigo acarretará a nulidade 
do ato e a punição da autoridade responsável. 
§ 4º - Os cargos em comissão destinam-se à transmissão das diretrizes 
políticas para a execução administrativa e ao assessoramento. 
§ 5º - Os cargos em comissão não podem ser ocupados por cônjuges 
ou companheiros e parentes, consangüíneos, afins ou por adoção, até o 
segundo grau: 
I - do Governador, do Vice-Governador, do Procurador-Geral do 
Estado, do Defensor Público-Geral do Estado e dos Secretários de 
Estado, ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, no âmbito 
da administração direta do Poder Executivo; 
II - dos Desembargadores e Juízes de 2º grau, no âmbito do Poder 
Judiciário; 
III - dos Deputados Estaduais, no âmbito da Assembléia Legislativa; 
IV -  dos Procuradores de Justiça, no âmbito da Procuradoria-Geral 
de Justiça; 
V - dos Conselheiros e Auditores Substitutos de Conselheiros, no 
âmbito do Tribunal de Contas do Estado; 
VI - dos Presidentes, Diretores-Gerais, ou titulares de cargos 
equivalentes, e dos Vice-Presidentes, ou equivalentes, no âmbito da 

                                                 
24 MATO GROSSO DO SUL. Constituição (2005). Disponível em: <http://www.camarasgo.ms.gov.br/ 
arquivos/1029_0.pdf>. Acesso em 21 ago 2011. 
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respectiva autarquia, fundação instituída ou mantida pelo Poder 
Público, empresa pública ou sociedade de economia mista.25 
 

O Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, através do ex-Governador Itamar 

Franco, editou, em 2002, o Decreto Estadual nº 42.258, cuja ementa “estabelece a 

proibição de contratação, sob qualquer forma, de parente até segundo grau ou afim, para 

cargo de recrutamento amplo”. 

Em 2005, o Município de Indaial, Santa Catarina, editou a Lei Complementar nº 

58, cujo artigo 1º assim dispõe: 

 
Art. 1º - Fica vedada a nomeação de cônjuges e parentes 
consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, 
inclusive, para cargos de provimento em comissão no âmbito da 
administração pública dos poderes Executivo e Legislativo, 
Autarquias, Fundações ou empresas públicas ou sociedade de 
economia mista do município.26 
 
 

Em 28 de novembro de 2008, a Câmara Municipal de Botucatu, São Paulo, 

editou a lei nº 4.082, com a finalidade de combater o favoritismo no âmbito daquele 

Município. O artigo 1º da citada lei dispõe: 

 
Art. 1º - Fica proibida a contratação, na Administração Pública Direta 
e na Câmara Municipal, de servidor para cargo de confiança 
demissível “ad nutum”, desde que parente em linha reta, colateral ou 
afim, até o terceiro grau, do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito 
Municipal, dos Secretários Municipais e dos Vereadores.27 
 

Importante ressaltar que em face da mencionada lei municipal foi ajuizada 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, pelo Partido Popular Socialista 

(PPS), que recebeu o número 159. O Requerente argui que a lei nº 4.082/08 viola o 

texto do verbete nº 13, vez que impede a nomeação de Secretário Municipal, agente 

político.  

A simples leitura do artigo 1º, contudo, demonstra que a lei municipal não veda a 

nomeação de Secretário Municipal, mas sim veda que Secretário Municipal nomeie 

parente em linha reta, colateral ou afim, até o terceiro grau. 

                                                 
25  RIO GRANDE DO SUL. Constituição (1989). Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/prop/ 
legislacao/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 21 ago 2011. 
26 INDAIAL. Lei Complementar n 58, de 8 jun 2005. Dispõe sobre a proibição de nomeação de 
parentes para os cargos de provimento em comissão no âmbito da administração pública do município de 
Indaial. 
27 BOTUCATU. Lei n 4.082, de 28 nov 2000. Proíbe a contratação de Servidor na Administração Pública 
Municipal direta, indireta, fundacional e Câmara Municipal, se parente ou convivente das autoridades 
mencionadas. 
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3.3 PARENTESCO  

 

No que se refere aos graus de parentesco, a fim de esclarecimento, parentes 

consangüíneos em linha reta são considerados os pais (1º grau), avôs (2º grau), bisavôs 

(3º grau) e demais ascendentes em linha reta, assim como os filhos (1º grau), netos (2º 

grau), bisnetos (3º grau) e demais descendentes em linha reta.  

Na forma do artigo 1.591 do Código Civil, o parentesco consanguíneo em linha 

reta não se extingue. 

Os parentes considerados colaterais ou transversais consangüíneos são apenas 

considerados até o 4º grau, na forma do artigo 1.592 do Código Civil, sendo estes os 

irmãos (2º grau), tios (3º grau), sobrinhos (3º grau), sobrinho-neto (4º grau), primo (4º 

grau) e o tio-avô (4º grau). 

A Lei federal nº 10.406/02 prevê que cada cônjuge ou companheiro é aliado aos 

parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Destarte, aplica-se a mesma contagem dos 

graus de parentesco por consaguinidade no caso da afinidade. Contudo, é fundamental 

observar a regra do § 1º do artigo 1.595 do Código Civil, que determina que o 

parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do 

cônjuge ou companheiro. 

Portanto, o parentesco por afinidade, sob a ótica do Código Civil, limita-se, no 

que se refere à linha colateral, ao 2º grau. 

O Supremo Tribunal Federal não se fundamentou na regra inserta no Código 

Civil, vez que estabeleceu o parentesco, por consaguinidade ou afinidade até o 3º grau, 

não se valendo da regra contida na lei infraconstitucional, que prevê o parentesco por 

consaguinidade até o 4º grau e o parentesco por afinidade até o 2º grau. 

O Relator da Proposta de Súmula Vinculante que originou a edição do verbete nº 

13, Ministro Ricardo Lewandowski, baseou-se na Resolução nº 7/2005, do Conselho 

Nacional de Justiça, que vedou a nomeação de cônjuges, companheiros e parentes no 

Poder Judiciário até o 3º grau. 

Assim sendo, a vedação imposta pela súmula vinculante nº 13 estende-se tanto 

em linha reta, quanto colateral, bem como para parentesco por consaguinidade ou 

afinidade, apenas para pais e filhos (1º grau), avôs e netos (2º grau), bisavôs e bisnetos 

(3º grau), irmãos (2º grau), tios (3º grau) e sobrinhos (3º grau). 
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3.4 SÚMULA VINCULANTE Nº 13 

 

O verbete nº 13, como todas as demais súmulas vinculantes, foi aprovado 

decorrente de diversos precedentes, conforme preceitua a Constituição Federal, através 

do artigo 103-A.  

O precedente mais antigo é a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.521-

4/RS, incluído por solicitação do Ministro Marco Aurélio quando da aprovação do texto 

sumular. Esta ADI, ajuizada pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo 

Brindeiro, requereu fossem declarados inconstitucionais os artigos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 

alíneas “a” e “b” do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 12/95, da Constituição do 

Estado do Rio Grande do Sul, inclusive com suspensão ad cautelam dos mencionados 

dispositivos. 

Na Sessão de 12 de março de 1997, quando do julgamento do pedido liminar, o 

STF deferiu apenas a suspensão do artigo 4º e do vocábulo “4º e” do artigo 6º.  

O segundo precedente é o Mandado de Segurança nº 23.780-5/MA, impetrado 

por servidora pública, da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, em face de 

ato que a exonerou de nomeação no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª, onde seu 

irmão, parente consanguíneo colateral de 2º grau, era vice-presidente. 

Avocando, sobretudo, o princípio da moralidade administrativa, o Supremo 

Tribunal Federal denegou a segurança. 

O terceiro precedente é o Recurso Extraordinário nº 579.951-4/RN, interposto 

pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em face de decisão do 

Tribunal de Justiça do mesmo Estado que, julgando apelação em ação declaratória de 

nulidade de ato administrativo, entendeu não haver incompatibilidade entre dois 

servidores nomeados, nos cargos de Secretário Municipal de Saúde e de motorista, 

sendo os mesmos, respectivamente, irmão de vereador e de Vice-Prefeito do Município 

de Água Nova, no Estado do Rio Grande do Norte. O Tribunal de Justiça daquele estado 

entendeu inaplicável a Resolução nº 7/2005, do Conselho Nacional de Justiça, que 

combate o favoritismo no âmbito do Poder Judiciário, no Poder Legislativo. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, em que pese a inaplicabilidade da 

Resolução nº 7/2005 no âmbito do Poder Legislativo, o nepotismo é vedado mesmo sem 

a existência de lei específica, dando provimento parcial ao Recurso Extraordinário, 

declarando nulo o ato de nomeação do servidor comissionado na função de motorista e 

mantendo no cargo o Secretário Municipal de Saúde. 
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O quarto e principal precedente é a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 

12-6/DF. Requerida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a citada ação visava 

declarar a constitucionalidade da Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Justiça, 

editada em 18 de outubro de 2005, cuja ementa “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 e dá outras providências”.28 

Para José dos Santos Carvalho Filho, a providência tomada pelo Conselho 

Nacional de Justiça foi fundamental para vedar a condenável prática do nepotismo.29 

Importante transcrever o inciso I do artigo 2º da mencionada Resolução, que foi 

a base para redação do texto da súmula vinculante nº 13: 

 
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;30 
 

Na Sessão Ordinária de 20 de agosto de 2008, o Supremo Tribunal Federal 

julgou procedente a ação declaratória de constitucionalidade, conferindo efeito 

vinculante à decisão, nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei federal nº 

9.868/99.  

                                                 
28 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução n 7, de 18 out 2005. 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 e dá outras 
providências. 
29 Quanto à necessidade de preservar os padrões de moralidade no serviço público, é justo sublinhar (e 
também aplaudir) a disciplina aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, em resolução 
regulamentadora de dispositivo constitucional, pela qual ficou expressamente vedada a condenável 
prática do nepotismo, sem dúvida uma das revoltantes formas de improbidade na Administração. 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito de Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007. p. 20) 
30 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução n 7, de 18 out 2005. 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 e dá outras 
providências. 
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No mesmo dia, discutiu-se a proposta de súmula vinculante, de autoria do 

Ministro Ricardo Lewandowski, então relator da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 12-6/DF. 

O texto sumular inicial, proposto pelo Relator, ora se transcreve: 

 
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.31 
 

Verifica-se que o texto inicial proposto é muito diverso do texto final aprovado 

pelo STF. A inclusão do parentesco de 3º grau decorreu dos termos da Resolução nº 

7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, apesar do Ministro Ricardo Lewandowski ter 

lembrado de que a Lei federal nº 8.112/90, que regulamenta o processo administrativo, 

no inciso VIII do artigo 117 dispõe: 

 
Art. 117.  Ao servidor é proibido: 
(…) 
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de 
confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau 
civil;32 
 

Tendo em vista as extensas possibilidades de redação do texto sumular, adiou-se 

a elaboração do texto final para a Sessão Ordinária do dia seguinte, 21 de agosto de 

2008. 

Houve dúvida com relação à autoridade nomeante, vez que, muitas vezes, o 

Chefe do Poder Executivo, por exemplo, delega o poder de nomeação, podendo os 

efeitos da súmula vinculante nº 13 não se aplicarem a ele, por não ser efetivamente a 

autoridade nomeante. Porém, entendeu-se que o verbete nº 13 abarca a figura do 

delegante. 

Outra imprecisão interpretativa refere-se à abrangência dos efeitos da súmula 

vinculante nº 13 com relação à pessoa jurídica. Inicialmente, o termo escolhido era 

órgão, porém, causava dubiedade, pois, poder-se-ia entender que haveria 

incompatibilidade apenas dentro de um órgão, e que o conceito de órgão na 

Administração Pública pode ser interpretado como apenas um Departamento, por 

exemplo. Assim sendo, aplicando o verbete nº 13, abrolharia a impressão de haver 

                                                 
31  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12-6/DF. Rel. 
Ministro Ricardo Lewandowski. 
32 BRASIL. Lei n 8.112, de 11 dez 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 
União, das autarquias e das fundações públicas federais. 
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incompatibilidade apenas em um Departamento específico. Para dirimir tal dúvida, 

optou-se pelo termo “mesma pessoa jurídica”. 

 Discutida a elaboração do texto sumular, com parecer favorável do Procurador-

Geral da República, representado na Sessão Ordinária pelo Vice-Procurador-Geral da 

República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, ouviu-se o Plenário e aprovou-se a 

súmula vinculante nº 13.  

É de se notar, portanto, que a edição do enunciado nº 13 foi pautada no princípio 

da moralidade33, positivado no artigo 37, caput, da Lei Maior.  Acerca desse princípio, 

transcreva-se a lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

 
Não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio 
objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre quando o conteúdo de 
determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão, 
equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, a boa-fé, ao 
trabalho, à ética das instituições. A moralidade exige 
proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir; entre os 
sacrifícios impostos à coletividade e os benefícios por ela auferidos; 
entre as vantagens usufruídas pelas autoridades públicas e os encargos 
impostos à maioria dos cidadãos.34 
 

Analisada a criação da súmula vinculante nº 13, é essencial o estudo de caso 

com hipóteses de suposta incidência de nepotismo. Assim sendo, passa-se a elencar 

alguns casos reais que, sem dúvida, causam dúvida quando da sua aplicação pela 

administração pública brasileira. 

                                                 
33 Na lição de Lúcia Valle Figueiredo, “a razoabilidade, a relação de congruência lógica entre os motivos 
(pressupostos fáticos) e o ato emanado, tendo em vista a finalidade pública a cumprir, será o crivo 
adequado para o exercício do controle da moralidade”. (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito 
Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 58) 
34 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São 
Paulo: Atlas, 1991. p. 111. 



4 HIPÓTESES POLÊMICAS 

O estudo de caso ora apresentado elenca nove hipóteses de suposta incidência de 

nepotismo. O que se objetiva a partir dessa análise é demonstrar que alguns casos, 

apesar de, em um primeiro momento, ensejarem uma situação de favoritismo e, 

portanto, ilegal, são, na realidade, perfeitamente legais e adequados ao ordenamento 

jurídico brasileiro. Essa hipóteses surgiram a partir da experiência profissional do autor 

deste estudo que se deparou com algumas possibilidades de configuração de nepotismo. 

Tal constatação será permitida a partir da aplicação do caso concreto aos princípios da 

razoabilidade e da segurança jurídica 35  e da legislação em vigor. Ademais, a 

interpretação a partir de agora assentada não visa estabelecer uma conclusão, mas, sim, 

fomentar o debate acerca não apenas das nove hipóteses apresentadas, mas de todas as 

possíveis.  

Ressalte-se que as hipóteses ora apresentadas foram obtidas através de 

experiências de campo, desde o ano de 2008, quando a súmula vinculante nº 13 foi 

criada pelo Supremo Tribunal Federal. Os consequentes problemas decorrentes da 

aplicação de uma súmula vinculante com diversas possibilidades interpretativas 

causaram uma desordem desproporcional na administração pública brasileira. Não 

sabia, como ainda não sabe plenamente, quais casos são passíveis de exoneração e quais 

casos são passíveis de nomeação. À época, o Senado Federal protagonizou um 

turbulento episódio, que culminou com a exoneração de seu Advogado-Geral, por fixar 

entendimento supostamente diverso daquele contido no enunciado nº 13.36 

                                                 
35 Almiro do Couto e Silva, segundo Hely Lopes Meirelles, leciona que ao princípio da segurança jurídica 
está ligada a exigência de maior estabilidade das situações jurídicas, mesmo daquelas que na origem 
apresentam vícios de ilegalidade. A segurança jurídica é geralmente caracterizada como uma das vigas 
mestras do Estado de Direito. É ela, ao lado da legalidade, um dos subprincípios integradores do próprio 
conceito de Estado de Direito 
36 “O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), anunciou nesta terça-feira (21) a exoneração 
de Alberto Cascais do cargo de advogado-geral da Casa. Cascais foi o responsável pela elaboração de um 
enunciado sobre o nepotismo que foi contestado pelo procurador-geral da República, Antonio Fernando 
de Souza, no Supremo Tribunal Federal (STF). Garibaldi anunciou a criação de uma comissão para apurar 
todos os casos de nepotismo no Senado e ainda afirmou que vai adequar as medidas contra o emprego de 
parentes às contestações feitas pelo procurador”. (PORTAL G1. Garibaldi demite advogado do Senado 
e revê brecha para nepotismo. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL830928-
5601,00GARIBALDI+DEMITE+ADVOGADO+DO+SENADO+E+REVE+BRECHA+PARA+NEPOTI
SMO.html>. Acesso em 21 nov 2011) 



 42

Assim sendo, as hipóteses surgidas através dos veículos de comunicação, além 

de casos conhecidos no decorrer do exercício da advocacia permitiram elencar as 

possibilidades ora apresentadas. 

Ademais, frise-se que esse estudo de casos não pretende generalizar ou fixar 

balizas que engessem outras possibilidades. Na realidade, o que se pretende é 

demonstrar graves equívocos de aplicação do referido enunciado a partir de alguns 

casos escolhidos para ilustrar a análise ora realizada. 

Não obstante, é importante, destacar o conceito de servidor público criado por 

José dos Santos Carvalho Filho: 

 
Servidores públicos são todos os agentes que, exercendo com caráter 
de permanência uma função pública em decorrência de relação de 
trabalho, integram o quadro funcional das pessoas federativas, das 
autarquias e das fundações públicas de natureza autárquica.37 
 
 

4.1 SERVIDOR EFETIVO 

 

Com relação ao parente em exercício de função gratificada, se servidor efetivo 

for, não há incompatibilidade face aos efeitos gerados pela Súmula Vinculante nº 13, 

tendo em vista que, conforme o artigo 37, caput, V, as funções de confiança são 

exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.  

A mesma regra aplica-se para o servidor efetivo que exerça cargo em comissão. 

Assim é a própria interpretação do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe no 

§ 1º do artigo 2º da Resolução nº 7/2005: 

 
Art. 2º - ................................................. 
§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, ou a compatibilidade da atividade 
que lhe seja afeta e a complexidade inerente ao cargo em comissão a 
ser exercido, além da qualificação profissional do servidor, vedada, 
em qualquer caso, a nomeação ou designação para servir subordinado 
ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade. (grifos 
nossos)38 

                                                 
37 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito de Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen 
Júris, 2007. p. 515. 
38 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução n 7, de 18 out 2005. 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 e dá outras 
providências. 
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No mesmo sentido, aliás, é a regra do § 7º do artigo 355 do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal: 

 
Art. 355 - ..................................... 
§ 7º - Salvo se funcionário efetivo do Tribunal, não poderá ser 
nomeado para cargo em comissão, ou designado para função 
gratificada, cônjuge ou parente, em linha reta ou colateral, até terceiro 
grau, inclusive, de qualquer dos Ministros em atividade. (grifos 
nossos)39 
 

Destarte, tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o próprio Supremo 

Tribunal Federal admitem a nomeação de parentes que sejam servidores efetivos em 

funções de confiança nos seus quadros, sendo tal entendimento extensível a toda 

Administração Pública. Nesse ponto, imagine-se o caso de um casal, ambos servidores 

públicos efetivos, aprovados previamente por concurso público, sendo que um deles, 

posteriormente, é nomeado em um cargo em comissão de chefia, passando a ser chefe 

diretor de seu cônjuge o que, per si, poderia suscitar uma ilegalidade na nomeação. 

Contudo, essa reflexão pode piorar. Imagine se o servidor público efetivo, 

cônjuge de seu superior direto, também for nomeado em um cargo em comissão de 

chefe de gabinete, inferior a de seu superior, também cônjuge, mas superior ao seu 

cargo originário. 

Haveria, nessa hipótese, incidência de nepotismo? Sob a ótica fria do texto 

sumular, sim. Contudo, se a segunda nomeação foi obtida entre o cônjuge e o presidente 

do órgão para o qual exerce suas funções, por exemplo, resta claro que não houve 

auxílio de seu superior direto, também cônjuge. Portanto, é possível a nomeação de dois 

servidores efetivos que possuam grau de parentesco ou que sejam cônjuges entre si para 

cargos em comissão e funções gratificadas, inclusive se houver subordinação entre eles. 

 

4.2 AGENTE POLÍTICO 

 

No que se refere aos parentes ocupantes de cargos de Ministros de Estado, 

Secretários de Estado e Secretários Municipais, mister ressaltar que se trata de cargo de 

natureza política, portanto, caracterizado como agente político. Deve-se considerar a 

figura das funções acima citadas como agentes políticos nomeados.  

                                                 
39  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/ 
arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_Novembro_2011.pdf>. Acesso em 21 set 2011. 
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Tal definição oferece suporte para a completa distinção entre servidor público e 

agente político. A figura do agente político pode ser eleito, como é o Presidente da 

República, e nomeado, como é o Ministro de Estado. 

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 579.951/RN, um dos precedentes para a edição da súmula vinculante 

nº 13, e no Agravo Regimental em Medida Cautelar na Reclamação nº 6.650-9/PR, cuja 

ementa ora se transcreve, verbis: 

 
Agravo Regimental em Medida Cautelar em Reclamação. Nomeação 
de irmão de Governador de Estado. Cargo de Secretário de Estado. 
Nepotismo. Súmula Vinculante nº 13. Inaplicabilidade ao Caso. Cargo 
de Natureza Política. Agente Político. Entendimento Firmado no 
Julgamento do Recurso Extraordinário 579.951/RN. Ocorrência de 
Fumaça do Bom Direito. (grifos nossos)40 
 

Por analogia, pode-se aplicar a decisão referente à possível incompatibilidade 

entre Secretário de Estado e Governador de Estado, proferida nos autos do Agravo 

Regimental em Medida Cautelar em Reclamação nº 6.650-9/PR, às esferas da União e 

Municípios, abrangendo, outrossim, os Ministros de Estado e os Secretários Municipais.  

Portanto, a vedação imposta pelo verbete nº 13 não se aplica à nomeação de agentes 

políticos. Portanto, Ministros, Secretários de Estado e Secretários Municipais que sejam 

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

terceiro grau, de autoridade nomeante, podem ser nomeados. 

 

4.3 SERVIDORES DA MESMA PESSOA JURÍDICA 

 

A incompatibilidade entre dois servidores da mesma pessoa jurídica há que ser 

analisada com a devida cautela. A Súmula Vinculante nº 13 dispõe que "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...".41 

Há que se entender como pessoa jurídica um dos Poderes de determinado ente 

da Federação. A Carta da República, em seu artigo 2º, dispõe que "são Poderes da 

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". 

Portanto, tomando-se como exemplo determinada Prefeitura Municipal e a Câmara de 

                                                 
40 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Medida Cautelar na Reclamação nº 6.650-
9/PR. 
41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 13. 
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Vereadores de determinado município, é fundamental interpretar ambos como pessoas 

jurídicas distintas. São Poderes diferentes, cada um com sua respectiva autonomia. 

Desta forma, pelo princípio da razoabilidade, dever-se-ia entender poder ser 

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

o terceiro grau, na Prefeitura Municipal, Poder Executivo, se seu relativo está nomeado 

na Câmara de Vereadores daquele município, Poder Legislativo. O maior objetivo da 

súmula vinculante nº 13 é combater a chefia direta, contudo, o texto sumular é mais 

abrangente. 

Deve-se dizer que há incompatibilidade nos órgãos de um único poder. Por 

exemplo, o Poder Executivo Municipal delega competências a Secretarias Municipais. 

A nomeação dois servidores, que possuem parentesco, no Gabinete do Prefeito e na 

Secretaria Municipal de Turismo, é proibida, tendo em vista restar caracterizada a 

incompatibilidade. O mesmo aplica-se a União, Estados e Distrito Federal.  

Na hipótese acima descrita há clara ilegalidade. Contudo, não se pode enxergar 

vedação na nomeação de servidores, respectivamente, no Congresso Nacional e no 

Ministério do Planejamento, por exemplo. São Poderes independentes e harmônicos 

entre si.  

Fazendo um exame mais restritivo sobre o tema, chega-se ao momento de 

analisar possível incompatibilidade entre dois servidores em exercício de cargo em 

comissão, cargo de confiança ou função gratificada, na mesma pessoa jurídica, que 

ingressaram na Administração Pública por meios totalmente distintos e que, ao 

momento da nomeação não possuíam grau de parentesco, porém, ao longo da prestação 

do serviço público, desenvolveram laços de afinidade, iniciaram relacionamento 

amoroso e contraíram casamento ou iniciaram união estável. 

Sob a ótica da Súmula Vinculante nº 13, tais servidores estão incompatíveis? 

Dizer que há prática de nepotismo no exemplo ofertado é violar um princípio 

não apenas jurídico, mas inserto na condição humana. Trata-se não apenas de uma 

questão jurídica, técnica, mas também de uma questão humana. A união entre pessoas é 

inerente à vontade humana, ocorre por impulsos, por instintos, muitas vezes 

incontroláveis. 

Se os dois servidores em exercício de cargo em comissão ou de confiança ou 

função gratificada ingressaram na Administração Pública por vias distintas e não se 

conheciam, não é razoável que a Súmula Vinculante nº 13, que já possui farto poder de 
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vincular seus efeitos a toda Administração, também impeça duas pessoas de se 

apaixonarem. 

Se assim fosse, há que se imaginar a curiosa existência de diversos casais de 

namorados impedidos de contrair casamento ou até mesmo manter união estável, pois, 

no mínimo, tornar-se-iam companheiros, condição vedada pela Súmula Vinculante nº 

13. 

 

4.4 CASAMENTO HOMOAFETIVO 

 

O Brasil vivenciou no dia 5 de maio de 2011 um momento único, comparável 

aos grandes acontecimentos da história do país. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar 

procedente, por unanimidade, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132, conferiu amplitude à 

interpretação do artigo 1.723 do Código Civil, permitindo o reconhecimento legal da 

união homoafetiva como entidade familiar. 

A decisão proferida pelo STF não apenas reconheceu a legalidade da união 

estável homoafetiva, mas também ratificou a regra insculpida no caput do artigo 5º da 

Lex Mater: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.42  

A ADI nº 4.277, de autoria da Procuradoria-Geral da República, inicialmente 

classificada como ADPF nº 178 e reautuada posteriormente, apresentou dois pedidos 

distintos: “declarar a obrigatoriedade do reconhecimento, como entidade familiar, da 

união entre pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos 

para a constituição da união estável entre o homem e a mulher” e “declarar que os 

mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis estendem-se aos 

companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo”.  

Através da petição nº 88343/2009, a Procuradoria-Geral da República requereu, 

como pedido subsidiário, o conhecimento da ADPF nº 178 como ação direta de 

inconstitucionalidade, conferindo interpretação extensiva ao artigo 1.723 do Código 

Civil, aplicando às uniões homoafetivas as mesmas regras constantes no mencionado 

dispositivo.  

O voto do Ministro Ayres Britto, Relator dos citados processos, faz um resumo 

dos intensos debates ocorridos no plenário da Suprema Corte. Compuseram os debates 

                                                 
42 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 5º, caput. 
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não somente os argumentos dos Ministros, mas também as opiniões de diversas 

entidades insertas ao processo como amicus curiae que, por meio de petições ou 

sustentações orais, expressaram seus conceitos com relação ao objeto do julgamento.  

Há que se destacar trecho da conclusão do voto do Eminente Relator, verbis: 

 
Dando por suficiente a presente análise da Constituição, julgo, em 
caráter preliminar, parcialmente prejudicada a ADPF nº 132-RJ, e, na 
parte remanescente, dela conheço como ação direta de 
inconstitucionalidade. No mérito, julgo procedentes as duas ações em 
causa. Pelo que dou ao art. 1.723 do Código Civil interpretação 
conforme à Constituição para dele excluir qualquer significado que 
impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre 
pessoas do mesmo sexo como ‘entidade familiar’, entendida esta 
como sinônimo perfeito de ‘família’. Reconhecimento que é de ser 
feito segundo as mesmas regras e com as mesmas conseqüências da 
união estável heteroafetiva.43 
 

A decisão constante na certidão de julgamento da ADI nº 4.277 resume o 

consenso alcançando pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, cujo trecho ora se 

transcreve: 

 
Prosseguindo no julgamento, o Tribunal reconheceu a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 132 como ação direta de 
inconstitucionalidade, por votação unânime. Prejudicado o primeiro 
pedido originariamente formulado na ADPF, unânime. Em seguida, o 
Tribunal, ainda por votação unânime, julgou procedente as ações, com 
eficácia erga omnes e efeito vinculante, autorizados os Ministros a 
decidirem monocraticamente sobre a mesma questão, 
independentemente da publicação do acórdão.44 
 

Muito se discute sobre a repercussão e aplicação dessa decisão. O Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, Ministro Cezar Peluso, ressaltou a importância do Poder 

Legislativo em exercer uma de suas funções precípuas: a função legislativa. Discutiu-se, 

nessa esteira, que a decisão do STF apenas vislumbrava a possibilidade da existência da 

união estável homoafetiva, mas que a mesma precisaria de regulamentação para ser 

aplicada. 

Ademais, é fundamental lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, através de 

sua Quarta Turma, autorizou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, 

consagrando um novo marco no ordenamento jurídico brasileiro e na sociedade civil. 

Contudo, deve-se ressaltar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não possui 

efeito vinculante, portanto, os casais homoafetivos que ao se deparar com negativa de 

                                                 
43 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF n 178. Rel. Ministro Ayres Britto. 
44 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n 4.277. 
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registro de casamento civil pelo cartório ou pelo Poder Judiciário estadual, devem 

ajuizar a ação competente. 

Nessa esteira, questiona-se: como a súmula vinculante nº 13 deve ser aplicada à 

hipótese dos casais homoafetivos?  

Inicialmente, é importante analisar o momento anterior ao das decisões do STF e 

do Superior Tribunal de Justiça. Antes de 5 de maio de 2011, não havia o 

reconhecimento dos casais homoafetivos como família. Eram assegurados outros 

direitos, como o previdenciário, porém não havia uma unidade familiar legal e 

judicialmente reconhecida. 

Obviamente, portanto, antes das decisões dos mencionados tribunais era certo 

que não havia qualquer impedimento quanto à incidência dos efeitos da súmula 

vinculante nº 13. Eventuais exonerações dessa natureza, se realizadas, foram ao arrepio 

da lei e dos entendimentos dos tribunais. 

É de clareza solar, também, que, após 5 de maio de 2011, com a união estável 

homoafetiva reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e, ainda mais, após a decisão 

do Superior Tribunal de Justiça ao conferir a possibilidade de registro de casamento 

civil, aos casais homoafetivos deve-se aplicar a súmula vinculante nº 13 tal como aos 

casais heterossexuais. 

 

4.5 PARENTESCO QUE NÃO SE EXTINGUE 

 

Interessante questão refere-se à nomeação de ex-sogra ou ex-sogro na mesma 

pessoa jurídica de servidor já nomeado. O artigo 1.595, em seu parágrafo 2º, do Código 

Civil, dispõe que "na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do 

casamento ou da união estável". Assim sendo, o parentesco com sogra e sogro não se 

extingue.  

Tal regra inserta na Lei federal nº 10.406/02 geraria uma incompatibilidade ad 

eternum, mesmo que as duas pessoas não tenham mais qualquer contato?  

Há que se invocar o princípio da razoabilidade neste caso, haja vista não haver 

razão de restar caracterizada incompatibilidade entre servidor em exercício de cargo em 

comissão ou de confiança ou ainda função gratificada. 

 

 

 



 49

4.6 AUTORIDADE NOMEANTE 

 

É fundamental, a fim de melhor interpretar a súmula vinculante nº 13, entender a 

figura da autoridade nomeante. O poder de nomeação é dado a distintas figuras em cada 

Poder. Porém, tal poder conferido a certos cargos pode gerar entendimento falho, no que 

se refere à nomeação de cônjuge, companheiro ou parente. 

Tome-se como exemplo um Poder Legislativo estadual. As nomeações de uma 

Assembléia Legislativa são feitas pela Mesa Diretora, um órgão pertencente a uma 

determinada Casa de Leis, composta por Deputados Estaduais que ocupam as funções 

de Presidente, Vice-Presidente, e assim sucessivamente. A leitura fria do texto sumular 

determina que há incompatibilidade com a autoridade nomeante. Portanto, entender-se-

ia que entre os Deputados Estaduais que não compõe a Mesa Diretora e servidores 

nomeados que com eles tenham parentesco até o 3º grau ou fossem cônjuges ou 

companheiros não haveria incompatibilidade. 

Assim sendo, seria prejudicial ao Deputado Estadual que ele compusesse a Mesa 

Diretora. Torna-se evidente que a interpretação fria do texto sumular não pode ser 

realizada.  

Ou então se tome como exemplo o Chefe do Poder Executivo, que delega suas 

funções e, muitas vezes, não é autoridade nomeante, mas é autoridade delegante. 

Conforme conclusão alcançada pelos Ministros quando da discussão do texto sumular 

na Sessão Ordinária de 21 de agosto de 2008, surgida na dúvida com relação à distinção 

entre o poder de nomeação e o poder de delegação de determinada autoridade, 

autoridade delegante está englobada no conceito de autoridade nomeante. Se a 

autoridade tem poder para delegar um poder de nomeação que ela pertence 

originariamente, então há incompatibilidade. 

 

4.7 TERCEIRIZADO 

 

Caso interessante é do funcionário terceirizado, que integra o quadro de uma 

empresa vencedora de procedimento licitatório ou que tenha sido contratado por 

inexigibilidade ou dispensa de licitação e que seja cônjuge, companheiro ou parente até 

o 3º grau de autoridade nomeante ou servidor público da mesma pessoa jurídica. 
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Apesar da súmula vinculante nº 13, manifestamente, mencionar no seu início “a 

nomeação...”, podem surgir dúvidas quanto à existência de incompatibilidade entre os 

dois sujeitos acima citados.  

Cumpre ressaltar que entre funcionário de empresa privada, mesmo que tenha 

vencido determinado certame realizado por certa pessoa jurídica de direito público na 

qual cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau exerça cargo em comissão, cargo de 

confiança, função gratificada ou que haja autoridade nomeante desempenhando função, 

não há incompatibilidade no que se refere aos efeitos gerados pela incidência da súmula 

vinculante nº 13. 

 

4.8 SERVIDOR REQUISITADO 

 

O caso do servidor público requisitado para exercer cargo em comissão em outro 

ente da Administração Pública, merece o devido exame. Antes de se chegar à conclusão 

de que há relação de parentesco entre os servidores, é fundamental analisar a regra do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como a da Resolução nº 7/2005 

do Conselho Nacional de Justiça.  

O servidor efetivo é exceção para nomeação em cargo em comissão ou função 

de confiança quando há cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau exercendo 

função na mesma pessoa jurídica. 

Se ambos os servidores forem efetivos, e um deles é requisitado de outra pessoa 

jurídica para a mesma do seu relativo, não há incidência de incompatibilidade. 

Imagine-se o caso de um Deputado Federal que possui um irmão, servidor 

efetivo de determinado Município, e o requisita para a Câmara dos Deputados. A 

caracterização do parlamentar como autoridade nomeante é notória, vez que, por seu 

poder junto ao Parlamento, foi possível requisitar seu irmão. Analisando a presente 

hipótese, resta configurada a incompatibilidade. 

Contudo, conforme a regra da Resolução nº 7/2005, do Conselho Nacional de 

Justiça preceitua “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”. 

Entende-se por “carreiras judiciárias” todos os cargos públicos, de todos os 

níveis, dos Poderes Judiciários do Brasil. A definição pelo CNJ foi a mais ampla 

possível. 
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Destarte e, conforme o entendimento do Relator do verbete nº 13, Ministro 

Ricardo Lewandowski, de que o texto sumular não deveria divergir da Resolução nº 

7/2005, trazendo o conceito amplo de “carreiras judiciárias” para a Administração 

Pública, deve-se entender que servidor efetivo de qualquer pessoa jurídica pode ser 

requisitado para exercer cargo em comissão ou função de confiança em pessoa jurídica 

na qual seu cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau já exerça função, salvo se 

este for autoridade nomeante ou delegante.  

 

4.9 DESIGNAÇÕES RECÍPROCAS 

 

O verbete nº 13, ao final de seu texto, veda as designações recíprocas. Entende-

se por tal prática o ajuste de troca de nomeações de servidores que mantenham 

parentesco com autoridades nomeantes em suas respectivas pessoas jurídicas. Assim 

sendo, é vedada a nomeação de um filho de Senador no Gabinete de um Deputado 

Federal e do filho do mesmo Deputado Federal no Gabinete do mesmo Senador, por 

exemplo.  

É uma troca de nomeações, uma tentativa de intrujice ao favoritismo, que não 

prospera em face da legislação em vigor no Brasil e da súmula vinculante nº 13. 

Portanto, restam evidenciadas supostas práticas de nepotismo sobre as quais, em 

muitas situações, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, se referido ao 

princípio da moralidade45 . É fundamental que a sociedade e os órgãos de controle 

realizem intensos debates de modo a elencar outras hipóteses e, assim, afastar, por 

completo, a insegurança hoje instalada nas nomeações da administração pública direta e 

indireta.  

 

4.10 RECLAMAÇÃO 

 

A súmula vinculante nº 13, como todas as demais, muitas vezes é descumprida 

ou a ela negada vigência pelo órgão competente por sua aplicação. No tocante ao 

                                                 
45 Marcos Juruena Villela Souto leciona: “a moralidade administrativa tem íntima relação com o princípio 
da probidade administrativa e recomenda prudência no trato da coisa pública. Vai além da moral comum, 
pois preocupa-se em evitar a exposição do Erário a aventuras, prejuízos ou enriquecimentos sem causa”. 
(SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Contratual. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 
2004) 
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enunciado-objeto deste estudo, sua aplicação equivocada causa grande instabilidade e os 

prejudicados recorrem à reclamação a fim de superar o problema então instalado. 

O instituto da Reclamação atualmente vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro, classe processual de competência originária do Supremo Tribunal Federal, 

decorre da jurisprudência daquela Suprema Corte. 

No âmbito dos regimentos internos do STF, verifica-se a existência de 

Reclamação desde 1891. O capítulo XIII do referido diploma, em seu artigo 121, 

dispunha sobre a “reclamação de antiguidade”, ajuizável em face da lista de 

antiguidade. Portanto, não se trata da reclamação ora vigente. 

O regimento interno de 1909 também dispunha, apenas, acerca da reclamação 

por antiguidade, a partir de seu artigo 196. Já o regimento interno de 1940 extinguiu a 

citada reclamação. Contudo, em 1952, no julgamento da Reclamação nº 141-SP, o 

Supremo Tribunal Federal consagrou o advento do instituto em comento. Nesse mister, 

confira-se a ementa do respectivo acórdão, verbis: 

 
A competência não expressa dos Tribunais Federais pode ser ampliada 
por construção constitucional. Vão seria o poder outorgado ao 
Supremo Tribunal Federal de julgar em recurso extraordinário as 
causas decididas por outros tribunais, se lhe não fora possível fazer 
prevalecer os seus próprios pronunciamentos, acaso desatendidos 
pelas justiças locais. A criação dum remédio de direito para vindicar o 
cumprimento fiel das suas sentenças, está na vocação do Supremo 
Tribunal Federal e na amplitude constitucional e natural de seus 
poderes. Necessária e legítima é assim a admissão de processo de 
Reclamação, como o Supremo Tribunal Federal tem feito. É de ser 
julgada procedente a Reclamação quando a justiça local deixa de 
atender a decisão do Supremo Tribunal Federal.46 
 

Nessa esteira, através de emenda em 1957, a reclamação hoje vigente foi 

incorporada ao texto regimental. O regimento interno de 1970 acompanhou essa 

alteração, firmando a nova classe processual. 

O mencionado diploma apresenta duas hipóteses de Reclamação: ajuizável em 

face de erro de ata, referente às notas taquigráficas dos julgamentos, e em face de 

descumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa segunda modalidade é 

a atualmente vigente para o caso de negativa de vigência de súmula vinculante. 

No atual regimento interno do STF, a Reclamação está regulamentada a partir do 

artigo 156. Sua propositura ocorre através do Procurador-Geral da República ou da 

parte interessada, conforme também preceitua o artigo 13 da Lei federal nº 8.038/90. 

                                                 
46 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n 141-SP. 
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Aliás, a mencionada lei federal instituiu normas procedimentais para 

determinadas classes processuais, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 

Tribunal Federal. A partir do dispositivo acima apontado, qual seja, o artigo 13, a norma 

disciplina o processamento da reclamação. 

Na realidade, o instituto da Reclamação originou-se a partir dos precedentes do 

Supremo Tribunal Federal. Trata-se, na verdade, de uma classe processual peculiar, que 

não encontra paralelos no direito comparado. É comum, no entanto, tecer comparações 

entre a Reclamação vigente no Brasil e a teoria dos poderes implícitos, decorrente do 

caso James McCulloch contra o Estado de Maryland, que tramitou perante a Suprema 

Corte norte-americana, cuja decisão foi prolatada em 6 de março de 1819. 

O famoso caso McCulloch v. Maryland ocorreu a partir da criação do Second 

Bank of United States, pelo Congresso dos Estados Unidos, que inaugurou uma filial em 

Baltimore, no Estado de Maryland. O referido banco iniciou diversas atividades, como 

emissão de notas de banco e desconto de notas promissórias. A Assembleia Geral de 

Maryland, contrária às atividades do banco instituído pelo Congresso dos Estados 

Unidos, emitiu o seguinte ato em 11 de fevereiro de 1818, verbis: 

 
Be it enacted by the General Assembly of Maryland that if any bank 
has established or shall, without authority from the State first had and 
obtained establish any branch, office of discount and deposit, or office 
of pay and receipt in any part of this State, it shall not be lawful for 
the said branch, office of discount and deposit, or office of pay and 
receipt to issue notes, in any manner, of any other denomination than 
five, ten, twenty, fifty, one hundred, five hundred and one thousand 
dollars, and no note shall be issued except upon stamped paper of the 
following denominations; that is to say, every five dollar note shall be 
upon a stamp of ten cents; every ten dollar note, upon a stamp of 
twenty cents; every twenty dollar note, upon a stamp of thirty cents; 
every fifty dollar note, upon a stamp of fifty cents; every one hundred 
dollar note, upon a stamp of one dollar; every five hundred dollar 
note, upon a stamp of ten dollars; and every thousand dollar note, 
upon a stamp of twenty dollars; which paper shall be furnished by the 
Treasurer of the Western Shore, under the direction of the Governor 
and Council, to be paid for upon delivery; provided always that any 
institution of the above description may relieve itself from the 
operation of the provisions aforesaid by paying annually, in advance, 
to the Treasurer of the Western Shore, for the use of State, the sum of 
$15,000.47 
 

Em resumo, a norma acima transcrita asseverou que nenhum banco estabelecido 

sem a concordância do Estado de Maryland poderia desempenhar determinadas 

                                                 
47 MARYLAND. The Banker’s Magazine and Statistical Register. v. 80, jul 1863 a jun 1864, p. 35. 
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atividades sem efetuar um depósito anual de 15 mil dólares. James McCulloch, diretor 

do Second Bank of United States, recusou-se a pagar taxa estipulada. 

Na esfera judicial, James McCulloch foi condenado pela Corte Estadual 

Maryland. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em grau de recurso, decidiu que a 

taxa cobrada pelo Estado de Maryland era inconstitucional e que o Congresso Nacional 

era dotado de poderes implícitos que se relacionavam com o texto constitucional. Assim 

sendo, um estado não poderia contrariar a União. 

O caso McCulloch v. Maryland foi determinante para estabelecer uma hierarquia 

entre o federalismo e os poderes federais e estaduais.  

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria em diversas oportunidades, 

sendo o tema pacificado há muito. A violação à função precípua da Suprema Corte, qual 

seja, a de guardiã da Constituição Federal, vem sendo objeto de reclamações, desde o 

advento desse instrumento para esse fim. 

Confira-se a ementa do acórdão prolatado nos autos da Reclamação nº 5.049-RJ, 

em que se discutiu suposta violação à competência constitucional do Supremo Tribunal 

Federal, verbis: 

 
FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE (CF, ART. 125, 
§ 2º). PARÂMETRO ÚNICO DE CONTROLE: A CONSTITUIÇÃO 
DO PRÓPRIO ESTADO-MEMBRO OU, QUANDO FOR O CASO, 
A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 
IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, TRATANDO-SE DE 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ‘IN ABSTRACTO’ DO 
ESTADO-MEMBRO (OU DO DISTRITO FEDERAL), DE ERIGIR-
SE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA À CONDIÇÃO 
DE PARADIGMA DE CONFRONTO. A QUESTÃO DA 
INCORPORAÇÃO FORMAL, AO TEXTO DA CARTA LOCAL, 
DE NORMAS CONSTITUCIONAIS FEDERAIS DE 
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ‘ESTADUALIZAÇÃO’, NESSA 
HIPÓTESE, DE TAIS NORMAS CONSTITUCIONAIS, NÃO 
OBSTANTE O SEU MÁXIMO COEFICIENTE DE 
FEDERALIDADE. LEGITIMIDADE DESSE PROCEDIMENTO. 
HIPÓTESE EM QUE AS NORMAS “ESTADUALIZADAS” 
PODERÃO SER CONSIDERADAS COMO PARÂMETRO DE 
CONFRONTO, PARA OS FINS DO ART. 125, §  2º DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO 
DIRETA QUE IMPUGNA, PERANTE TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA,  DIPLOMA NORMATIVO LOCAL, CONTESTANDO-
O, EM TESE, EM FACE DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO 
PRÓPRIO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, AO DEFERIR A LIMINAR NA 
AÇÃO DIRETA, SUSPENDE A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL 
(LEI Nº 4.946/2006). ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
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USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.48 
 

Nessa esteira, estabelece-se a relação da teoria dos poderes implícitos com o 

instituto vigente no Brasil: em caso de negativa de vigência de decisão do STF ou 

usurpação da competência constitucional, é cabível o seu ajuizamento. No ponto, torna-

se evidente que o descumprimento de súmula vinculante é passível de reclamação. 

Analisando o instituto da reclamação no âmbito do Supremo Tribunal, é possível 

verificar que as demandas lá ajuizadas são passíveis de morosidade em seus respectivos 

julgamentos, haja vista a quantidade de processos em tramitação no Excelso Pretório. 

O projeto “Meritíssimos”, da organização não-governamental Transparência 

Brasil realizou um estudo com todas as classes processuais do Supremo Tribunal 

Federal. Quanto à reclamação, segundo o aludido projeto, em 2009, verificou-se que 

havia quase duas mil reclamações congestionadas. O tempo médio de julgamento era de 

56 semanas, ou seja, tempo suficiente para causar um transtorno incontornável na vida 

de um servidor exonerado equivocadamente. Contudo, pasme-se, esse lapso temporal 

não é verificado nas reclamações ajuizadas em face de descumprimento ou negativa de 

vigência de súmula vinculante. Na realidade a espera, para esses casos, é muito maior 

do que as 56 semanas apuradas no referido estudo. 

Em consulta ao sítio eletrônico do STF verifica-se que milhares de reclamações 

ajuizadas perante a Suprema Corte por descumprimento ou negativa de vigência de 

súmula vinculante já foram apreciadas. Há que se imaginar, ainda, aquelas reclamações 

que sequer tiveram pedido liminar examinado, concluindo-se, portanto, pelo 

congestionamento do STF. 

Dessa forma, e uma vez sendo o Supremo Tribunal Federal a Corte 

originariamente competente para julgar as reclamações ajuizadas em face de 

descumprimento ou negativa de vigência de súmula vinculante, é essencial verificar 

casos concretos, utilizando-se como fonte primária o repositório de jurisprudência 

daquele Excelso Tribunal. Frise-se que as reclamações abaixo foram escolhidas por 

amostragem de modo que cada uma verse sobre uma hipótese distinta. 

Nos autos da Reclamação nº 8.005/SC, o Supremo Tribunal Federal decidiu, a 

reboque de outros diversos precedentes, que o cargo de Secretário de Estado não era 

passível de incompatibilidade em face dos efeitos da súmula vinculante nº 13. Confira-

se, no ponto, trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli: 
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In casu, embora, a limitação de nomeação a parente em cargo de 
comissão exista, o STF, entendeu, que a função de Secretário não se 
trata de cargo de confiança, mas sim, de cargo de agente político, 
razão pela qual não há incidência da Súmula 
Vinculante n° 13 do STF, no caso de Prefeito que nomeia parente 
Secretário Municipal. 
Atentando-se que a Lei Municipal n° 1244/07 de Paulo Lopes 
regulamenta praticamente do mesmo modo que a Súmula, e só traz 
referência à cargos em comissão, utilizando o conceito trazido pelo 
STF, de que o Secretário Municipal é agente político e não 
comissionado, inexiste fato impeditivo à nomeação de Vadelir Sartor. 
(...) 
É certo que, no caso, há também lei municipal vedando a prática do 
nepotismo. Entretanto, assim como na súmula vinculante, a legislação 
municipal nada menciona acerca dos cargos políticos que não se 
confundem necessariamente com os cargos 
comissionados. 
Neste passo, limitando-se o pedido do Ministério Público a 
exoneração de Valdelir Sartor e, seguindo o entendimento do STF, os 
cargos políticos não se confundem com os cargos comissionados, 
inexiste ilegalidade no ato de nomeação de Valdelir ao cargo de 
Secretário Municipal de Educação pelo Prefeito, embora este seja seu 
cunhado. 
Pelo exposto, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil, 
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. 
Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação, por perda 
superveniente de objeto, com fundamento no inciso IX do art. 21 do 
RI/STF.49 
 

No julgamento da Reclamação nº 8.834/SE, o STF fixou entendimento, através 

do Ministro Ricardo Lewandowski, pela inexistência de nepotismo no caso de um 

servidor nomeado no cargo de Diretor do Departamento Técnico Legislativo da 

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe quando seu pai também era servidor 

daquele Parlamento. Há que se verificar esse entendimento colacionando trecho do 

referido voto:  

 
Verifico, no entanto, que o ato reclamado não afrontou o verbete do 
mencionado enunciado vinculante, pois Marco Aurélio Dantas Vieira, 
servidor da Assembleia Legislativa, não ocupa cargo de direção, 
chefia ou assessoramento, requisito indispensável para configuração 
de nepotismo. 
Ademais, vale ressaltar o quanto assentado pela Procuradoria-Geral da 
República em seu parecer, cujo trecho destaco por oportuno: 
‘(...) 
A designação do servidor Marco Aurélio para compor e presidir 
comissão responsável pela inspeção médica aos deputados da Casa 
Legislativa reclamada, noticiada pelo reclamante, se deu em momento 
posterior à nomeação de seu pai. De todo modo, o ofício não se 
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caracteriza, por sua natureza, cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, como, aliás, confirmado pela certidão de fl. 205 (...)’. 
Assim, diante da ausência de identidade material entre os fundamentos 
do ato reclamado e aqueles emanados da súmula vinculante ora 
invocada, não merece seguimento a pretensão do reclamante. 
Ressalto, ainda, que o Plenário deste Tribunal reconheceu a validade 
constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do 
Relator, a competência para negar seguimento, por meio de decisão 
monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, 
intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível 
com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 
Nesse sentido, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do 
STF, poderá o Relator: 
‘negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, 
improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do 
Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, 
encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como 
cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação 
firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil’. 
Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
Publique-se.50  
 

Essencial, ainda, é conferir trecho da decisão proferida pelo Ministro Marco 

Aurélio nos autos da Medida Cautelar na Reclamação nº 11.907/SE, quando da análise 

do pedido de concessão de medida liminar:  

 
Faz referência à Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça, que trata de casos como o da espécie. Aduz ser irrelevante o 
fato de a servidora ter sido aprovada em concurso e vir ocupando a 
função desde antes de constituir a união estável com o magistrado, 
porquanto incompatível a situação de subordinação imediata a 
familiar. 
Sob o ângulo do risco, alude à possibilidade de dano irreparável ao 
interesse público, considerada a ausência de efeito suspensivo dos 
recursos interpostos na origem. Aponta a possibilidade de execução 
imediata das parcelas remuneratórias não satisfeitas no período de 
afastamento bem como o iminente retorno de Cristiane à função de 
confiança. Postula a concessão de liminar para suspender os efeitos do 
acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região na Ação sob o Rito Ordinário nº 2006.85.00.003921-0. 
No mérito, requer a cassação da decisão reclamada. 
Vossa Excelência projetou o exame da medida acauteladora para 
momento posterior à vinda das informações. 
O Presidente do Tribunal Regional aduz não se cuidar de situação de 
nepotismo, pois a servidora já ocupava a função de confiança antes 
mesmo de o companheiro – hoje, marido – chegar à titularidade do 
Juízo. Argumenta que a determinação para que fosse promovida a 
exoneração decorreu da proibição estatutária de submissão hierárquica 
a cônjuge ou parente, nada tendo a ver com o nepotismo. Conforme 
assevera, se o exercício da função é anterior ao casamento, não 

                                                 
50 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n 8.834/SE. Rel. Ministro Ricardo Lewandowski. 



 58

subsiste a proibição. Noticia que o Juiz Federal ocupa atualmente o 
cargo de Desembargador Federal. 
Os interessados manifestam-se pelo não conhecimento da reclamação, 
porque formalizada, segundo alegam, como supedâneo do recurso 
judicial cabível na origem. No mérito, esclarecem que a servidora foi 
designada para exercer a função de confiança em 1995, mas somente 
passou a ter relacionamento amoroso com o Juiz em 1997. Dizem da 
impossibilidade de serem alcançados pela Resolução nº 7/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça ou pela Lei nº 9.421/96, inexistentes à 
época da nomeação. Argumentam que não iniciaram a relação para 
obter qualquer benefício em detrimento do poder público. Pleiteiam a 
rejeição do pedido. 
O Presidente do Supremo não reconheceu situação de urgência que 
justificasse a respectiva atuação. 
O processo encontra-se concluso para a apreciação do pedido de 
concessão de medida acauteladora. 
2. Observem as peculiaridades do caso. A servidora ora interessada 
detém cargo efetivo no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, 
antes de vir a compor união estável com o titular do Juízo, foi 
designada para o exercício de função de confiança. 
Cumpre ao Estado proteger a união estável e, de início, isso não 
ocorrerá quando, uma vez surgida, venha um dos companheiros a ser 
apenado com a destituição da função de confiança exercida. O 
instituto do nepotismo há de ser perquirido em sua essência e, por 
isso mesmo, pressupõe como a configurá-lo a proteção a certos 
servidores, o abandono do tratamento igualitário. 
3. Indefiro a liminar. 
4. Solicitem informações ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
5. Deem ciência desta reclamação aos interessados. 
6. Com as manifestações ou o decurso do prazo sem a apresentação 
respectiva, colham o parecer da Procuradoria Geral da República. 
7. Publiquem.51  
 

Verifica-se, nesse caso, que não houve, para o Supremo Tribunal Federal, 

situação de nepotismo, ensejadora de deferimento da medida liminar pleiteada. Na 

hipótese, uma servidora efetiva do Tribunal Regional Federal da 5ª Região ocupava 

função de confiança quando conheceu o marido, então Juiz, hoje Desembargador 

Federal. 

Nos autos da Reclamação nº 10.048/SP, o Ministério Público do Estado de São 

Paulo requereu a anulação das nomeações de diversos secretários e servidores do 

município de Tremembé, sob a alegação de existência de nepotismo. Eis o entendimento 

da Ministra Ellen Gracie quando da análise da medida cautelar: 

 
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento nos arts. 
103-A, § 3º, da Constituição Federal e 13 a 18 da Lei 8.038/90, contra 
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atos do Prefeito do Município de Tremembé consubstanciados na 
nomeação para cargos de provimento em comissão, os quais se 
constituiriam em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 13 do 
Supremo Tribunal Federal. 
2.  Relata o MP paulista que os cargos em comissão de Secretário de 
Saúde, Educação e Cultura, Assuntos Jurídicos, Turismo e Esporte, 
Ação Social e Chefia de Gabinete estariam comprometidos, uma vez 
que seu provimento se deu em violação à Sumula Vinculante 13. 
Sustenta que tal vício se deu em razão do vínculo de parentesco 
existente entre os ocupantes de tais cargos, uma vez que o Secretário 
de Saúde é genitor da Secretária de Ação Social, que, por sua vez é 
cônjuge do Vice-Prefeito; a Secretária de Educação e Cultura é 
cunhada do Secretário de Turismo e Esporte; e a Chefe de Gabinete é 
cunhada do Secretário de Assuntos Jurídicos. 
(...) 
Passo ao exame do pedido de medida liminar. E, ao fazê-lo, verifico 
não estarem presentes os requisitos que a autorizam. 
Isso porque, neste juízo provisório no qual se impõe, de plano, a 
presença dos elementos validadores da tutela acautelatória de 
urgência, não identifico a existência, prima facie, de plausibilidade 
jurídica do pedido acautelador. 
Ao apreciar a Rcl 6.650-MC-AgR/PR, Plenário, DJe 21.11.2008, 
adotei o entendimento – já anteriormente explicitado por ocasião do 
julgamento do RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 
12.9.2008 – de que os cargos de natureza política, tal qual se 
apresentam na presente reclamação, não se submetem às hipóteses 
expressamente elencadas na Súmula Vinculante 13. 
 Nesse sentido foram diversas as decisões proferidas, a saber: Rcl 
7.590/PR, rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.02.2009; Rcl 7.834-
MC/CE, rel. Min. Celso de Mello, DJe 07.5.2009; Rcl 8.294/SC, rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2009; e Rcl 10.173/RJ, rel. Min. 
Ayres Britto, DJe 10.8.2010. 
7.  Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar . 
Publique-se.52 
 

Portanto, é ver-se que os cargos natureza política não são abarcados pela súmula 

vinculante nº 13. Entretanto, o Parquet estadual paulista ajuizou a mencionada 

reclamação mesmo com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal quanto à 

matéria. 

Na Reclamação nº 9.284/SP, o Ministro Dias Toffoli deferiu medida liminar 

para manter a nomeação de servidores que, apesar de manter parentesco, pertenciam a 

pessoas jurídicas diferentes. Confira trecho da respectiva decisão: 

 
O reclamante alega que o caso debatido nos autos do Agravo de 
Instrumento nº 873.720-5/6-00 não configura hipótese de nepotismo, 
posto que os cargos ocupados integram o quadro de pessoas jurídicas 
diferentes. Em suas razões, sustenta: 
‘(...)  
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A Súmula é expressa no sentido de que, para a caracterização do 
nepotismo, duas hipóteses são possíveis: 
1. parente da autoridade nomeante designado para cargo em 
comissão em função gratificada na mesma pessoa jurídica: 
conforme declaração ora juntada (doc. 10), não há nenhuma caso de 
nomeação de autoridade nomeante (in casu, o Prefeito Municipal) 
para cargo em comissão ou função gratificada; 
2. parente de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo 
de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em 
comissão ou de função gratificada. 
Data vênia, o teor da Súmula descaracteriza o suposto nepotismo 
apontado no v. acórdão, na medida em que os agravados ocupam 
cargos em pessoas jurídicas diferentes: 
. João Carlos Pedrazzani: Assessor de Projetos Especiais da 
Prefeitura Municipal de São Carlos (doc. 11); 
. Elisete Silva Pedrazzani: Diretora Presidente da Fundação 
Educacional São Carlos (doc. 12). 
Vale frisar que a Fundação Educacional São Carlos é pessoa jurídica 
de direito público que integra a Administração municipal indireta 
desde 1971, nos termos da legislação municipal em anexo (doc. 13), e 
que goza de autonomia administrativa e financeira, possuindo 
inclusive inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF (doc. 14)’ (fl. 8). 
Sustenta, ainda, que ‘(...) Elisete Silva Pedrazzoni (...) ocupa o cargo 
político de Diretora Presidente da Fundação Educacional São Carlos, 
que inclusive possui o mesmo salário de Secretário Municipal, tendo o 
mesmo status’ (fl. 14), não sendo alcançada, portanto, pela Súmula 
Vinculante nº 13/STF. 
Defende o deferimento da liminar para que seja restabelecida a 
decisão de primeira instância ‘(...) com a finalidade de se permitir a 
manutenção em seus cargos de Elisete Silva Pedrazzani e João Carlos 
Pedrazzani’ (fl. 15). 
Decido. 
Sem me comprometer com a tese da presente reclamação, mas atento 
às peculiaridades do caso, defiro o pedido liminar para suspender os 
efeitos da decisão reclamada na parte em que determina o 
desligamento de Elisete Silva Pedrazzoni do cargo para o qual foi 
nomeada, reservada nova apreciação do quadro uma vez apresentadas 
as informações e colhida a manifestação do Ministério Público 
Federal.53  
  

Visualizados casos de reclamação ajuizados perante o Supremo Tribunal Federal 

tendo como escopo a aplicação da súmula vinculante nº 13, salta aos olhos uma 

essencial necessidade de alteração do instituto ora sob exame: a abrangência dos efeitos 

da reclamação. 

Ora, os casos apresentados, dentre os inúmeros em tramitação no STF, 

naturalmente, possuem efeito, apenas inter partes. Ao contrário das súmulas 

vinculantes, cujos efeitos, como já demonstrado, são extensivos a toda administração 
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pública, direta e indireta, as decisões proferidas em sede de reclamação atingem tão 

somente as partes do processo. 

Contudo, é de se supor que uma alteração quanto a esses efeitos vai ao encontro 

dos anseios dos ideais do Supremo Tribunal Federal, da sociedade e, mais ainda, do 

Estado Democrático de Direito. Afinal, o texto sumular, conciso como se apresenta, não 

admite interpretações caso a caso. As hipóteses concretas precisam ser dirimidas através 

de processo específico, sob o crivo do STF. 

Imagine-se a possibilidade de aplicar as decisões proferidas em sede de 

reclamação diretamente a supostos casos de nepotismo, como é feito com o verbete nº 

13. Sem dúvida, essa novidade iria diminuir, em muito, o número de processos dessa 

classe tramitando no Supremo Tribunal Federal. Mais ainda, os servidores e agentes 

políticos que realmente não se enquadrem nas hipóteses descritas na referida súmula, 

poderiam exercer suas funções com plenitude e segurança jurídica, o que não ocorre 

atualmente, vez que se verificam diversas ações ajuizadas por diversos entes e pessoas 

físicas compelidas a cancelar atos de nomeação.  

Resta evidente, portanto, que a súmula vinculante nº 13 carece de profundas 

alterações de caráter normativo, a permitir que seu texto contenha interpretações de 

hipóteses concretas, que poderiam, por exemplo, ser incluídas no corpo da súmula a 

partir de cada julgamento. 



5 O ESCOPO LEGISLATIVO DO INSTITUTO DAS SÚMULAS 

VINCULANTES E AS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

Conforme demonstrado, a alteração legislativa faz-se fundamental para a melhor 

aplicação de todas as súmulas vinculantes. Contudo, no que tange a súmula-objeto do 

presente estudo, qual seja, a de número treze, essa alteração é precípua e carece de 

urgente mudança, haja vista os diversos antagonismos presentes na sua aplicação pela 

administração pública direta e indireta. 

Diversos casos de parentes e cônjuges nomeados foram, e são, interpretados 

como casos de nepotismo; quando a realidade é outra. A ausência de hipóteses no texto 

sumular abre a possibilidade de interpretações variadas e de cunho estritamente pessoal 

de cada aplicador. Assim sendo, o que é considerado nepotismo por um órgão pode não 

ser por outro. Esse quadro é gravíssimo e instala perigosa situação de insegurança 

jurídica, que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e, 

consequentemente, com os dispositivos, princípios e postulados insertos na Constituição 

da República. 

Assim sendo, é necessário propor alterações de natureza legislativa na 

Constituição Federal e na Lei federal nº 11.417/06, de modo a incluir incisos na súmula 

vinculante nº 13 que sejam provenientes de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre 

cada caso concreto. Destaque-se, nesse sentido, as súmulas editadas pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, dotadas desse formato. 

Uma vez alterado o instituto das súmulas vinculantes para o formato já existente 

no âmbito do Direito do Trabalho, por exemplo, a sociedade conviverá com um 

instrumento moderno, capaz de expor em seu bojo não somente o caput de seu objetivo, 

mas também eventuais hipóteses práticas que sejam necessárias avaliar. Tais incisos 

poderiam ser incluídos a partir de cada julgamento e com vigência imediata após sua 

publicação no Diário de Justiça da União.  

Desse modo, os supostos casos hoje classificados como nepotismo seriam 

aplicados pela administração pública direta e indireta de forma isonômica e correta. 

Ademais, a inclusão de casos concretos no corpo da súmula vinculante permitirá que se 

tenha uma uniformização na sua aplicação, vez que as Procuradoria e Departamentos 

Jurídicos de cada órgão não precisarão desenvolver teses interpretativas da súmula 

vinculante nº 13, como ocorre atualmente. 
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A legislação pertinente ao instituto das súmulas vinculantes divide-se em duas: 

Constituição Federal, com a alteração feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que 

incluiu o artigo 103-A e a Lei federal nº 11.417/06, que regulamenta a edição, revisão 

ou cancelamento de súmulas vinculantes. Nesse ponto, é importante observar as 

possíveis alterações que visem permitir a melhor aplicação do verbete-objeto deste 

estudo. 

 

5.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALTERADA PELA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 

 

Conforme já visto, a Emenda Constitucional nº 45/2004, que ficou 

nacionalmente conhecida como a Reforma do Judiciário e que, dentre diversas 

inovações, criou o instituto da repercussão geral, o Conselho Nacional do Ministério 

Público e o Conselho Nacional de Justiça, acrescentou na Constituição Federal, como 

anteriormente apontado, o artigo 103-A, criando, portanto, o instituto das súmulas 

vinculantes.  

O referido dispositivo aponta a criação do instituto-objeto deste estudo, 

indicando a necessidade de criação de lei a fim de regulamentar a matéria. No entanto, 

verifica-se a importância de alteração do artigo 103-A a fim de garantir que as decisões 

proferidas em sede de reclamação sejam adaptadas à respectiva súmula vinculante. 

Nesse sentido, confira-se a atual redação do artigo citado, verbis: 

 
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, 
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante 
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida 
em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide 
Lei nº 11.417, de 2006). 
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia 
de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre 
órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que 
acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de 
processos sobre questão idêntica.  
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, 
revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles 
que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 
aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao 
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Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme 
o caso.54 
 

O artigo 103-A carece, nitidamente, de um parágrafo quarto, a fim de garantir, 

desde a Carta da República, os efeitos vinculantes também nas decisões proferidas em 

sede de reclamação, sob a forma de incisos incluídos nos verbetes. Confira-se eventual 

possibilidade de redação ao novo parágrafo: 

 
§ 4º - O Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, 
quando julgar necessário, proporá a inclusão de incisos nas súmulas, a 
partir das decisões proferidas em sede de reclamação ajuizadas em 
face de descumprimento ou negativa de vigência de súmula 
vinculante. 
 

Dessa forma, a Constituição Federal atribuirá poderes ao Supremo Tribunal 

Federal para propor incisos nas súmulas vinculantes quando julgar necessário. É 

evidente que alguns verbetes não carecem de alteração em face de julgamentos de casos 

concretos. Entretanto, no caso da súmula vinculante nº 13, diante da possibilidade de 

gerar dúvidas, as decisões da Suprema Corte nas reclamações são tão importantes que 

não merecem aplicação, apenas, às partes do processo, mas, sim, a toda sociedade. 

 

5.2 Lei Federal nº 11.417/06 

 

A Lei federal nº 11.417/06, que disciplina a edição, revisão e cancelamento de 

enunciado de súmula vinculante, dispõe a seguinte regra em seu artigo 7º, verbis: 

 
Art. 7o  Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar 
enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo 
indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem 
prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
§ 1o  Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da 
reclamação só será admitido após esgotamento das vias 
administrativas. 
§ 2o  Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal 
anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, 
determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da 
súmula, conforme o caso.55 

                                                 
54 BRASIL. Emenda Constitucional n 45, de 30 dez 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 
93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da 
Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. 
55 BRASIL. Lei n 11.417, de 19 dez 2006. Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a 
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado 
de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. 



 65

 
Salta aos olhos, a reboque das alterações propostas para a Constituição Federal, 

que a Lei federal nº 11.417/06 também carece de transformações a fim de acompanhar a 

modernização do instrumento ora sob exame. Dessa forma, a inclusão de parágrafos no 

referido artigo 7º dariam novo contorno à reclamação, a saber: 

 
§ 3º Na forma do §4º do artigo 103-A da Constituição Federal, o 
Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, proporá a 
inclusão de incisos nas súmulas vinculantes a partir das decisões 
proferidas em sede da reclamação que trata o caput deste artigo.  
§ 4º Os incisos visam adequar os casos concretos analisados pelo 
Supremo Tribunal Federal a todos os demais analisados pela 
administração pública direta e indireta. 
§ 4º Os incisos serão incorporados ao bojo das súmulas vinculantes, 
cujo texto original será o respectivo caput, e numerados em ordem de 
antiguidade. 
§ 5º Os incisos serão publicados no Diário de Justiça da União assim 
que editados e incluídos nas súmulas vinculantes, ato que lhes 
garantirá vigência.  
 

Dessa forma, estaria garantido, pela Constituição da República e por lei 

ordinária federal o novo instituto das súmulas vinculantes, que passariam, após o crivo 

da Suprema Corte, a dispor sobre casos concretos na forma de incisos, permitindo, 

assim, que não apenas as partes da reclamação sejam sujeitas às eventuais correções 

quanto à suposta situação de nepotismo, mas todos aqueles prejudicados por uma 

equivocada interpretação do enunciado. 

Há que se ressaltar, ainda, a última parte da Lei federal nº 11.417/06, que alterou 

a Lei federal nº 9.784/99 que, por sua vez, regulamenta o processo administrativo 

federal. Nessa esteira, confira-se os artigos incluídos pela citada lei, quais sejam, 64-A e 

64-B: 

 
Art. 64-A.  Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula 
vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as 
razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o 
caso. (Incluído pela Lei nº 11.417, de 2006). 
Art. 64-B.  Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação 
fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á 
ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o 
julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões 
administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização 
pessoal nas esferas cível, administrativa e penal. (Incluído pela Lei nº 
11.417, de 2006).56 

                                                 
56 BRASIL. Lei n 11.417, de 19 dez 2006. Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a 
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado 
de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. 



 66

 
É de se ver que a lei federal que disciplina o processo administrativo no âmbito 

da administração pública federal versa na parte final do artigo 64-B que as futuras 

decisões administrativas em casos semelhantes daquele julgado procedente em sede de 

reclamação devem ser adequadas pelo respectivo órgão.  

Verifica-se aí, o único efeito vinculante existente a partir de decisões proferidas 

em reclamação: quando o Supremo Tribunal Federal dá ciência à autoridade prolatora e 

ao órgão competente que, a partir daquele precedente, deve conferir a casos semelhantes 

à mesma orientação dada pela Suprema Corte. A atitude louvável do legislador esbarra 

em uma lacuna, qual seja, o efeito vinculante ocorre, tão somente, para o órgão do qual 

foi emanado aquele descumprimento ou negativa de vigência de súmula vinculante.  

Aplicando a hipótese à súmula vinculante nº 13, há que se imaginar uma 

situação em que a maioria da administração pública brasileira considera determinado 

caso como sendo nepotismo, mas o Supremo Tribunal Federal, em uma única 

reclamação, fixa o entendimento de que não há tal incidência.  

À luz da Lei federal nº 9.784/99, apenas o órgão do qual foi emanado o 

descumprimento ou a negativa de vigência do enunciado nº 13 estará autorizado a 

nomear servidores sob aquela determinada condição. Todos os demais órgãos públicos 

do país têm de conferir à referida súmula suas próprias interpretações, estando sujeitos à 

fiscalização dos Ministérios Públicos que podem suscitar equivocada situação de 

nepotismo, incorrendo, até, em ato de improbidade administrativa pela autoridade 

prolatora.  

Há que se ressaltar que muitos casos, à primeira vista, parecem semelhantes, 

contudo, tratando-se de parentesco e de nomeações, situações muito peculiares, 

portanto, nem sempre os fatos narrados um processo determinado se assemelham com 

outro caso concreto. Assim sendo, se ao órgão competente do incidente processual já 

resta evidente dificuldade em comparar casos semelhantes a de um julgado, sem dúvida, 

para outro órgão da administração pública direta e indireta, a questão é muito mais 

complexa. 

Assim sendo, persiste, sob todos os prismas, a necessidade de se conferir efeito 

vinculante a toda a administração pública direta e indireta, seja ela federal, estadual ou 

municipal, sob pena de se instalar situação de grave insegurança jurídica ao permitir que 

exista um único órgão que aplique determinado entendimento do Supremo Tribunal 

Federal. 
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5.3 ATOS NORMATIVOS 

 

A fim de acompanhar eventuais mudanças de natureza legislativa, é fundamental 

analisar, neste passo, as normas internas do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, o 

STF dispõe de atos normativos próprios e de sua norma maior, o regimento interno. 

Há poucas e relevantes resoluções da Suprema Corte que mencionam o instituto 

das súmulas vinculantes que merecem a devida colação ao presente estudo. A 

Resolução nº 381, de 29 de outubro de 2008, criou a classe processual já abordada neste 

estudo, qual seja, a proposta de súmula vinculante. O artigo 1º, e único, dessa resolução 

não enseja mudanças, sobretudo por referir-se à Lei federal nº 11.417/06 e ao artigo 

103-A da Carta da República como norte. 

A Resolução nº 385, de 9 de abril de 2008, que implanta a tabela unificada de 

assuntos processuais no âmbito daquela Corte e institui grupo gestor. Essa norma visou 

uma melhor estruturação no cadastramento de processos, a fim de garantir a efetividade, 

dentre outros, do referido instituto ora em estudo. Não há, de fato, alteração que se faça 

necessária nessa resolução, haja vista tratar de assunto diverso da aplicação das súmulas 

vinculantes.  

A Resolução nº 388, de 5 de dezembro de 2008, que disciplina o processamento 

de proposta de edição, revisão e cancelamento de súmulas e dá providências correlatas 

também não carece de alterações vez que trata, apenas, do processamento da proposta 

de súmula vinculante no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

O Regimento Interno da Suprema Corte, por sua vez, deve ser atualizado face às 

alterações legislativas. Os artigos 156 a 162 tratam da reclamação perante a Suprema 

Corte. Confira-se os dispositivos: 

 
Art. 156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou 
do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou 
garantir a autoridade das suas decisões. 
Parágrafo único. A reclamação será instruída com prova documental. 
Art. 157. O Relator requisitará informações da autoridade, a quem for 
imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 
cinco dias. 
Art. 158. O Relator poderá determinar a suspensão do curso do 
processo em que se tenha verificado o ato reclamado, ou a remessa 
dos respectivos autos ao Tribunal. 
Art. 159. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do 
reclamante. 
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Art. 160. Decorrido o prazo para informações, dar-se-á vista ao 
Procurador- -Geral, quando a reclamação não tenha sido por ele 
formulada. 
Art. 161. Julgando procedente a reclamação, o Plenário ou a Turma 
poderá: 
I – avocar o conhecimento do processo em que se verifique usurpação 
de sua competência; 
II – ordenar que lhe sejam remetidos, com urgência, os autos do 
recurso para ele interposto; 
III – cassar decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida 
adequada à observância de sua jurisdição. 
Parágrafo único. O Relator poderá julgar a reclamação quando a 
matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. 
Art. 162. O Presidente do Tribunal ou da Turma determinará o 
imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão 
posteriormente.57 
 

Salta aos olhos, a toda evidência, a necessidade de se incluir o artigo 163, sendo 

a ele sugerida a seguinte redação: 

 
Art. 163. No caso de descumprimento ou negativa de vigência de 
súmula vinculante, o Relator, quando julgar necessário, proporá a 
revisão do respectivo enunciado, incluindo, sob a forma de incisos, as 
decisões proferidas em sede de reclamação. 
Parágrafo único. A revisão de que trata o caput deste artigo tramitará 
como proposta de súmula vinculante.  
 

Quanto à súmula vinculante e à proposta de súmula vinculante, classe processual 

instituída pela Suprema Corte, o regimento interno as aborda entre os artigos 354-A e 

354-G, a saber: 

 
Art. 354-A. Recebendo proposta de edição, revisão ou cancelamento 
de súmula vinculante, a Secretaria Judiciária a autuará e registrará ao 
Presidente, para apreciação, no prazo de cinco dias, quanto à 
adequação formal da proposta. 
Art. 354-B. Verificado o atendimento dos requisitos formais, a 
Secretaria Judiciária publicará edital no sítio do Tribunal e no Diário 
da Justiça Eletrônico, para ciência e manifestação de interessados no 
prazo de cinco dias, encaminhando a seguir os autos ao Procurador-
Geral da República. 
Art. 354-C. Devolvidos os autos com a manifestação do Procurador-
Geral da República, o Presidente submeterá as manifestações e a 
proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula aos Ministros 
da Comissão de Jurisprudência, em meio eletrônico, para que se 
manifestem no prazo comum de quinze dias; decorrido o prazo, a 
proposta, com ou sem manifestação, será submetida, também por meio 
eletrônico, aos demais Ministros, pelo mesmo prazo comum. 

                                                 
57  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/ 
arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_Novembro_2011.pdf>. Acesso em 21 set 2011. 
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Art. 354-D. Decorrido o prazo do art. 354-C, o Presidente submeterá 
a proposta à deliberação do Tribunal Pleno, mediante inclusão em 
pauta. 
Art. 354-E. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula 
vinculante poderá versar sobre questão com repercussão geral 
reconhecida, caso em que poderá ser apresentada por qualquer 
Ministro logo após o julgamento de mérito do processo, para 
deliberação imediata do Tribunal Pleno na mesma sessão. 
Art. 354-F. O teor da proposta de súmula aprovada, que deve constar 
do acórdão, conterá cópia dos debates que lhe deram origem, 
integrando-o, e constarão das publicações dos julgamentos no Diário 
da Justiça Eletrônico. 
Art. 354-G. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula 
tramitará sob a forma eletrônica, e as informações correspondentes 
ficarão disponíveis aos interessados no sítio do STF.58 
 

É visível que a inclusão de mais um artigo no item regimental que trata das 

súmulas vinculantes tornaria a alteração legislativa pretendida mais harmônica. Nesse 

sentido seria a inclusão do artigo 354-H: 

 
Art. 354-H. A revisão poderá pretender a alteração do caput do 
enunciado e/ou a inclusão de incisos decorrentes de decisões 
proferidas em sede de mérito nas reclamações ajuizadas por 
descumprimento ou negativa de vigência de súmula vinculante. 
 

Dessa forma, o instituto das súmulas vinculantes atualizado a partir das 

alterações legislativas poderia ser aplicado de forma plena no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, no que se refere à revisão dos enunciados para a inclusão dos incisos 

esperados. 

                                                 
58  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Regimento Interno. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/ 
arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_Novembro_2011.pdf>. Acesso em 21 set 2011. 



6 CONCLUSÃO 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente estudo não apresenta resultado 

conclusivo. O que se propõe é a abertura do diálogo a toda a sociedade para, discutindo 

a matéria, alcançar a plenitude no prélio ao nepotismo através da súmula vinculante nº 

13. 

É de se perceber que o instituto das súmulas vinculantes desempenha um 

importante papel no ordenamento jurídico brasileiro. Há que se considerar, inicialmente, 

que, com o advento desse instrumento jurídico, o Brasil caminhou a passos largos para a 

adoção do sistema jurídico misto, posicionando-se entre a civil law e a common law, já 

que, em que pese a ampla vigência do positivismo no país, as decisões dos tribunais, 

sobretudo do Supremo Tribunal Federal, jamais possuíram tanta força como nos dias de 

hoje. 

Assim sendo, a análise do processo histórico de constituição das súmulas foi de 

fundamental importância para bem entender a concepção do instituto no Brasil. O 

próprio processo de criação das súmulas no ordenamento jurídico pátrio e sua 

modernização para as súmulas vinculantes, modelo jamais visto até a edição da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, merece a devida atenção e estudo minucioso. 

A visão do direito comparado, através de institutos semelhantes em diversos 

países do planeta, mas que adotam sistemas jurídicos diversos, foi essencial para 

caracterizar a súmula vinculante brasileira como um instrumento que, apesar de, 

evidentemente, beber em fontes de outros direitos, tornou-se único. 

O legislador brasileiro não apenas criou o instituto das súmulas vinculantes 

através da Emenda Constitucional nº 45/2004. Era preciso regulamentá-lo. Com a 

edição da Lei federal nº 11.417/06, o instituto passou a ser concebido pela classe 

processual denominada proposta de súmula vinculante. 

A edição da súmula vinculante nº 13, em 21 de agosto de 2008, estabeleceu um 

marco no combate ao nepotismo. Em que pese as iniciativas estaduais e municipais 

contra essa prática, o referido enunciado vetou, sob todos os prismas, o nepotismo em 

toda a administração pública direta e indireta do país.  

Verificou-se que o nepotismo pode suscitar diversas dúvidas quanto à sua 

configuração. As hipóteses elencadas no presente estudo são categóricas para se 
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concluir que muitas relações de parentesco quando aplicadas na administração pública 

não ensejam situação de nepotismo.  

Na realidade, a administração pública direta e indireta vem lidando com grave 

problema: a necessidade de se conferir interpretação própria a casos surgidos quando da 

nomeação de servidores. Dessa forma, como já assentado, cada órgão público tem uma 

interpretação. A consequência lógica desse absurdo jurídico ocorre quando uma mesma 

situação é considerada nepotismo em um órgão e não considerada nepotismo em outro. 

Ora, melhor então rasgar a Carta da República sob pena de violação direta ao princípio 

da isonomia.  

Ademais, a situação acima apontada configura situação de grave insegurança 

jurídica, ante a flagrante instabilidade que se assenta nos órgãos públicos brasileiros. 

Apesar da atitude louvável do legislador, como representante da sociedade e do 

Supremo Tribunal Federal, como guardião da Carta da República, o que se viu após a 

iniciada a vigência da súmula vinculante nº 13 foram exonerações em quantidades 

consideráveis e dúvidas surgindo de todos os órgãos públicos brasileiros. O parco texto 

do enunciado, composto por poucas linhas, não pode ter o condão de sacrificar 

servidores em situação de não-nepotismo. Se uma lei federal já seria capaz de suscitar 

dúvidas e conflitos, imagine uma súmula com força de lei. É o caso. 

O único instrumento destinado a aparar as arestas provocadas pela referida 

súmula – a reclamação – mostrou-se, como ainda se mostra, insuficiente. A uma, pela 

demora no seu julgamento o que acarreta em meses e anos de espera por uma decisão 

que, muitas vezes, poderia ter sido aplicada pelo próprio órgão de origem, sem a 

necessidade de análise pela Suprema Corte. A duas, pela ausência dos mesmos efeitos 

vinculantes atribuídos às súmulas. 

Dessa forma, o ordenamento jurídico e a sociedade brasileira carecem de uma 

urgente e forçosa alteração de natureza legislativa. A inclusão de incisos nas súmulas 

vinculantes através de revisão e a partir do julgamento de casos concretos em sede de 

reclamação visa reduzir o desequilíbrio hoje vislumbrado nas nomeações de servidores 

em cargos públicos.  

O nepotismo precisa ser combatido. Trata-se, a toda evidência, de uma prática 

nefasta que assola o mundo. O legislador brasileiro e o Supremo Tribunal Federal 

deram importante contribuição a esse combate com a criação do instituto das súmulas 

vinculantes e a edição da súmula vinculante nº 13. Contudo, nada está solucionado. 

Mudanças são necessárias a fim de modernizar e conferir maior capacidade de controle 
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a essa tão importante ferramenta, sob pena de se verificar tal prática, a se realizar todos 

os dias, sob o manto da impunidade. 
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8 ANEXOS 

ANEXO A - Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004 

 

Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 
93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 
109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 
128, 129, 134 e 168 da Constituição 
Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 
111-A e 130-A, e dá outras providências. 

        AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, 
nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional: 

        Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 
112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5º..................................................... 

................................................................ 

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

................................................................ 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação 
tenha manifestado adesão." (NR) 

"Art. 36. .................................................... 

................................................................. 

III de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-
Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei 
federal. 

IV (Revogado). 
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................................................................" (NR) 

"Art. 52..................................................... 

................................................................ 

II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do 
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de 
responsabilidade; 

................................................................" (NR) 

"Art. 92 .................................................... 

................................................................ 

I-A o Conselho Nacional de Justiça; 

................................................................ 

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais 
Superiores têm sede na Capital Federal. 

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o 
território nacional." (NR) 

"Art. 93. ................................................... 

I   ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso 
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 
todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade 
jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; 

II -............................................................. 

................................................................. 

c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de 
produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento 
em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; 

d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo 
voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e 
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; 

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além 
do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão; 
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III o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e merecimento, 
alternadamente, apurados na última ou única entrância; 

IV previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de 
magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação 
em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de 
magistrados; 

................................................................ 

VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal; 

VIII o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse 
público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou 
do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; 

VIIIA a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância 
atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso II; 

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo 
não prejudique o interesse público à informação; 

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo 
as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; 

XI nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído 
órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o 
exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do 
tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antigüidade e a outra metade por 
eleição pelo tribunal pleno; 

XII a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e 
tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense 
normal, juízes em plantão permanente; 

XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda 
judicial e à respectiva população; 

XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de 
mero expediente sem caráter decisório; 

XV a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição."(NR) 

"Art. 95. ................................................... 

................................................................ 
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Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

................................................................. 

IV receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei; 

V exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três 
anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração." (NR) 

"Art. 98. .................................................... 

................................................................. 

§ 1º (antigo parágrafo único) ........................ 

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços 
afetos às atividades específicas da Justiça." (NR) 

"Art. 99. .................................................... 

................................................................. 

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas 
orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder 
Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os 
valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites 
estipulados na forma do § 1º deste artigo. 

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em 
desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá 
aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. 

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 
despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de 
créditos suplementares ou especiais." (NR) 

"Art. 102. .................................................. 

I -.............................................................. 

................................................................. 

h) (Revogada) 

................................................................ 

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do 
Ministério Público; 
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................................................................ 

III -............................................................ 

................................................................ 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

................................................................ 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade 
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual 
e municipal. 

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das 
questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal 
examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois 
terços de seus membros." (NR) 

"Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: 

................................................................ 

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

................................................................ 

§ 4º (Revogado)." (NR) 

"Art. 104. ................................................. 

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo 
Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada 
a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 

................................................................." (NR) 

"Art. 105. ................................................... 

I -............................................................... 

.................................................................. 
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i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas 
rogatórias; 

.................................................................. 

III -............................................................. 

................................................................. 

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 

................................................................. 

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: 

I a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, 
dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na 
carreira; 

II o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como 
órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter 
vinculante." (NR) 

"Art. 107. ................................................... 

.................................................................. 

§ 1º (antigo parágrafo único) ........................ 

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de 
audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da 
respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. 

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, 
constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à 
justiça em todas as fases do processo." (NR) 

"Art. 109. .................................................... 

................................................................... 

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; 

................................................................... 

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 
República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá 
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suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou 
processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal." (NR) 

"Art. 111. ...................................................... 

..................................................................... 

§ 1º (Revogado). 

§ 2º (Revogado). 

§ 3º (Revogado)." (NR) 

"Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não 
abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o 
respectivo Tribunal Regional do Trabalho." (NR) 

"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

II as ações que envolvam exercício do direito de greve; 

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado 
envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o 
disposto no art. 102, I, o ; 

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 
trabalho; 

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos 
órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e 
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 

§ 1º .......................................................... 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é 
facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza 
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econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições 
mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse 
público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo 
à Justiça do Trabalho decidir o conflito." (NR) 

"Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 
recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da 
República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 
sendo: 

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 
membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 
observado o disposto no art. 94; 

II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento, 
alternadamente. 

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização 
de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da 
respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. 

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, 
constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à 
justiça em todas as fases do processo." (NR) 

"Art. 125. ................................................ 

............................................................... 

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça 
Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos 
de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de 
Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. 

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos 
crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal 
competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das 
praças. 

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os 
crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares 
militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar 
e julgar os demais crimes militares. 

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo 
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em 
todas as fases do processo. 
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§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e 
demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários." (NR) 

"Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de 
varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. 

............................................................" (NR) 

"Art. 127. ............................................... 

.............................................................. 

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro 
do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, 
para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei 
orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. 

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo 
com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes 
necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. 

§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 
despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de 
créditos suplementares ou especiais." (NR) 

"Art. 128. .................................................. 

................................................................. 

§ 5º ........................................................... 

I -............................................................... 

.................................................................. 

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão 
colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, assegurada ampla defesa; 

.................................................................. 

II -.............................................................. 

.................................................................. 

e) exercer atividade político-partidária; 
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f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo 
único, V." (NR) 

"Art. 129. .................................................... 

................................................................... 

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da 
carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do 
chefe da instituição. 

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de 
provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua 
realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade 
jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. 

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. 

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata." (NR) 

"Art. 134. ...................................................... 

§ 1º (antigo parágrafo único) ............................ 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 
administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 
2º." (NR) 

"Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os 
créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o 
dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 
165, § 9º." (NR) 

        Art. 2º A Constituição Federal passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 103-A, 
103-B, 111-A e 130-A: 

"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.  

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre 
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esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante 
multiplicação de processos sobre questão idêntica.  

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou 
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação 
direta de inconstitucionalidade. 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, 
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial 
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, 
conforme o caso." 

"Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais 
de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, 
admitida uma recondução, sendo:  

I um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal; 

II um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;  

III um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;  

IV um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;  

V um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;  

VI um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;  

VII um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;  

VIII um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho;  

IX um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

X um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da 
República;  

XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da 
República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição 
estadual; 

XII dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 

XIII dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela 
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.  
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§ 1º O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que votará 
em caso de empate, ficando excluído da distribuição de processos naquele tribunal.  

§ 2º Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha 
ao Supremo Tribunal Federal. 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de 
outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:  

I zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências; 

II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a 
legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder 
Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do 
Tribunal de Contas da União; 

III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços 
notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem 
prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar 
processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a 
aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar 
outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública 
ou de abuso de autoridade;  

V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e 
membros de tribunais julgados há menos de um ano; 

VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, 
por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 

VII elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a 
situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar 
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso 
Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. 

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-
Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, 
além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as 
seguintes: 
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I receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados 
e aos serviços judiciários; 

II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; 

III requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores 
de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. 

§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de 
justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado 
contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, 
representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça." 

"Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, 
escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 
anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do 
Senado Federal, sendo:  

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 
membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 
observado o disposto no art. 94;  

II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da 
magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.  

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:  

I a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, 
cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e 
promoção na carreira; 

II o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a 
supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho 
de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito 
vinculante." 

"Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze 
membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma 
recondução, sendo:  

I o Procurador-Geral da República, que o preside; 

II quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada 
uma de suas carreiras;  
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III três membros do Ministério Público dos Estados; 

IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior 
Tribunal de Justiça; 

V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 

VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela 
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos 
respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.  

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação 
administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres 
funcionais de seus membros, cabendo-lhe: 

I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo 
expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar 
providências; 

II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a 
legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério 
Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para 
que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da 
competência dos Tribunais de Contas; 

III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público 
da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da 
competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos 
disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com 
subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções 
administrativas, assegurada ampla defesa; 

IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do 
Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano; 

V elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a 
situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar 
a mensagem prevista no art. 84, XI. 

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os 
membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, 
além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes: 

I receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do 
Ministério Público e dos seus serviços auxiliares; 

II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; 
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III requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e 
requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. 

§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará 
junto ao Conselho. 

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes 
para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou 
órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando 
diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público." 

        Art. 3º A lei criará o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, integrado 
pelas multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas oriundas da 
fiscalização do trabalho, além de outras receitas. 

        Art. 4º Ficam extintos os tribunais de Alçada, onde houver, passando os seus 
membros a integrar os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados, respeitadas a 
antigüidade e classe de origem. 

        Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta dias, contado da promulgação desta 
Emenda, os Tribunais de Justiça, por ato administrativo, promoverão a integração dos 
membros dos tribunais extintos em seus quadros, fixando-lhes a competência e 
remetendo, em igual prazo, ao Poder Legislativo, proposta de alteração da organização e 
da divisão judiciária correspondentes, assegurados os direitos dos inativos e 
pensionistas e o aproveitamento dos servidores no Poder Judiciário estadual. 

        Art. 5º O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério 
Público serão instalados no prazo de cento e oitenta dias a contar da promulgação desta 
Emenda, devendo a indicação ou escolha de seus membros ser efetuada até trinta dias 
antes do termo final. 

        § 1º Não efetuadas as indicações e escolha dos nomes para os Conselhos Nacional 
de Justiça e do Ministério Público dentro do prazo fixado no caput deste artigo, caberá, 
respectivamente, ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público da União 
realizá-las.  

        § 2º Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o Conselho Nacional de 
Justiça, mediante resolução, disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições do 
Ministro-Corregedor. 

        Art. 6º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho será instalado no prazo de 
cento e oitenta dias, cabendo ao Tribunal Superior do Trabalho regulamentar seu 
funcionamento por resolução, enquanto não promulgada a lei a que se refere o art. 111-
A, § 2º, II. 

        Art. 7º O Congresso Nacional instalará, imediatamente após a promulgação desta 
Emenda Constitucional, comissão especial mista, destinada a elaborar, em cento e 
oitenta dias, os projetos de lei necessários à regulamentação da matéria nela tratada, 
bem como promover alterações na legislação federal objetivando tornar mais amplo o 
acesso à Justiça e mais célere a prestação jurisdicional. 
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        Art. 8º As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito 
vinculante após sua confirmação por dois terços de seus integrantes e publicação na 
imprensa oficial. 

        Art. 9º São revogados o inciso IV do art. 36; a alínea h do inciso I do art. 102; o § 
4º do art. 103; e os §§ 1º a 3º do art. 111. 

        Art. 10. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, em 30 de dezembro de 2004 

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal 

Deputado João Paulo Cunha 
Presidente 

Senador José Sarney 
Presidente 

Deputado Inocêncio de Oliveira 
1º Vice-Presidente 

Senador Paulo Paim 
1º Vice-Presidente 

Deputado Luiz Piauhylino 
2º Vice-Presidente 

Senador Eduardo Siqueira Campos 
2º Vice-Presidente 

Deputado Geddel Vieira Lima 
1º Secretário 

Senador Romeu Tuma 
1º Secretário 

Deputado Severino Cavalcanti 
2º Secretário 

Senador Alberto Silva 
2º Secretário 

Deputado Nilton Capixaba 
3º Secretário 

Senador Heráclito Fortes 
3º Secretário 

Deputado Ciro Nogueira 
4º Secretário 

Senador Sérgio Zambiasi 
4º Secretário 
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ANEXO B – Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006 

 
 
 

LEI Nº 11.417, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. 

  

Regulamenta o art. 103-A da Constituição 
Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a 
revisão e o cancelamento de enunciado de 
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal 
Federal, e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Esta Lei disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula 
vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e dá outras providências. 
Art. 2o  O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a 
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento, na forma prevista nesta Lei. 
§ 1o  O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de 
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a 
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão. 
§ 2o  O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, 
manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula 
vinculante. 
§ 3o  A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com efeito 
vinculante dependerão de decisão tomada por 2/3 (dois terços) dos membros do 
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária. 
§ 4o  No prazo de 10 (dez) dias após a sessão em que editar, rever ou cancelar enunciado 
de súmula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em seção 
especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, o enunciado respectivo. 
Art. 3o  São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de 
súmula vinculante: 
I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III – a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV – o Procurador-Geral da República; 
V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VI - o Defensor Público-Geral da União; 
VII – partido político com representação no Congresso Nacional; 
VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; 
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IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e 
Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os 
Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. 
§ 1o  O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja 
parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que 
não autoriza a suspensão do processo. 
§ 2o  No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula 
vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros 
na questão, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 4o  A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal 
Federal, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, poderá restringir os efeitos 
vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista 
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. 
Art. 5o  Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de 
súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, procederá 
à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. 
Art. 6o  A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula 
vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. 
Art. 7o  Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula 
vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao 
Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de 
impugnação. 
§ 1o  Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será 
admitido após esgotamento das vias administrativas. 
§ 2o  Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja 
proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. 
Art. 8o  O art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3o: 

“Art. 56. ............................ 

........................................ 

§ 3o  Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula 
vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, 
explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da 
aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.” (NR) 

Art. 9o  A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 64-A e 64-B: 
“Art. 64-A.  Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão 
competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou 
inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.” 
“Art. 64-B.  Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em 
violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao 
órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras 
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decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal 
nas esferas cível, administrativa e penal.” 
Art. 10.  O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula 
com efeito vinculante obedecerá, subsidiariamente, ao disposto no Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 11.  Esta Lei entra em vigor 3 (três) meses após a sua publicação. 

Brasília, 19 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

 


