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D E C I S Ã O 

 

O Estado do Piauí requer, com fulcro no art. 4º da Lei 8.437/1992, a 

suspensão da antecipação de tutela concedida pelo Juiz Federal da 5ª Vara do Piauí, nos 

autos da Ação Civil Pública 11130-30.2012.4.01.4000, para suspender os efeitos do ato 

de nomeação de Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins ao cargo de Conselheira do 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, até ulterior deliberação (fl. 495). 

O requerente sustenta, em síntese, grave ofensa à ordem, pois a decisão 

implica em interferência na autonomia do Estado, provoca insegurança jurídica por 

possibilitar conflito de decisões de órgãos judiciais de entes federativos diversos (Justiça 

Comum Estadual e Justiça Federal); interfere no normal funcionamento do Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí, além de impedir que a Administração observe as regras 

contidas na própria Constituição Estadual e no Regimento Interno da Assembléia 

Legislativa do Estado do Piauí. 

Assevera que a decisão atacada deve ter seus efeitos suspensos porque 

ofende a ordem legal e a ordem administrativa, causando evidente prejuízo ao interesse 

público, vez que “ao determinar a suspensão dos efeitos do ato de nom eação da 

Conselheira Lílian Veloso Nunes Martins, a decisão impugnada desfalcou o Tribunal 

de Contas do Estado do Piauí, que (TCE/PI), órgão q ue integra o Poder Legislativo 

do Estado do Piauí, que ficará com seu quadro de Co nselheiros incompleto, até 

final do julgamento da ação civil pública ” (fl. 19 – grifos no original), prejudicando o 

exercício das suas atribuições. 

Sustenta que “a decisão impugnada, além de significar indevida 

interferência na autonomia do Estado do Piauí, que possui Constituição própria (art. 

25 CF) e nos termos da qual foi nomeada a Conselhei ra Lilia Martins, implica em 

evidente prejuízo ao normal funcionamento do TCE/PI,  que não exercerá suas 

atribuições com sua composição plena ”; que“ os demais integrantes do TCE/PI 

indicados nas vagas reservadas ao Poder Legislativo  foram nomeados da mesma 

forma que a Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nu nes Martins, ou seja, por ato 

da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estad o do Piauí – ALIPI, como, aliás, 
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determinam a Constituição Estadual e o Regimento In terno daquela Casa 

Legislativa (...)” (fl. 22 – grifos no original); e que os Conselheiros dos Tribunais de 

Contas  gozam das mesmas prerrogativas conferidas à magistratura, dentre elas a 

vitaliciedade, daí porque a perda do cargo somente pode acontecer mediante decisão 

judicial transitada em julgado. 

Sustenta, ainda: incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e 

julgar a ação civil pública proposta pela OAB/PI; ilegitimidade ativa ad causam da OAB/PI, 

haja vista que aquele órgão não interfere na formação de listas para preenchimento de 

vaga na Corte de Contas, nem a escolha de seus membros, motivo pela qual não possui 

qualquer interesse na demanda; impossibilidade de concessão de tutela antecipada 

contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Lei 9.494/97; e inocorrência de 

nepotismo e, portanto, de violação à Súmula Vinculante 13 do STF, já que não se trata 

nomeação para nenhum dos cargos nela  apontados — cargo em comissão, de confiança 

ou de função gratificada. 

Pois bem, o pedido de suspensão manejado, como se sabe, não tem 

vocação recursal, por isso deve haver uma preocupação em não se modificar, cassar ou 

adulterar o ato judicial que se pretende suspender, a fim de não se desviar da 

competência que o legislador atribuiu ao presidente do Tribunal, que é apenas a de 

afastar, momentaneamente, a atuação jurisdicional no que concerne a execução de 

decisões que possam acarretar lesão grave aos valores protegidos pelo art. 4º da Lei 

8.437/1992 ou pelo art. 15 da Lei 12.016/2009 — ordem, saúde, segurança e economia 

públicas. Por isso, questões atinentes ao mérito e questões de ordem processual devem 

ser debatidas pelas vias ordinárias, pelo seu juízo natural. 

É certo que, conquanto no âmbito estreito do pedido de suspensão de 

segurança dispense-se, a princípio, a análise do fundo da controvérsia, bastando a 

verificação da ocorrência dos pressupostos atinentes ao risco de grave lesão à ordem, à 

saúde, à segurança e à economia públicas, é quase sempre inevitável um juízo sumário a 

respeito das questões jurídicas presentes na ação principal, na estrita medida necessária 

à verificação da potencialidade lesiva do ato decisório questionado. 

A propósito, nessa linha de orientação, esclareceu o Ministro Gilmar 

Mendes: 

... na análise do pedido de suspensão de decisão judicial, não é 

vedado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal proferir um juízo 

mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na 

ação principal, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, 

da qual se destacam os seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, rel. 
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Ministro Sepúlveda Pertence, D.J. 29.5.96; SS 1.272-AgR/RJ, rel. 

Ministro Carlos Velloso, DJ 18.5.2001. (SL 310 AgR, Relator: Min. 

Presidente, Decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES, 

julgado em 31/08/2010, publicado em DJe-184 DIVULG 29/09/2010 

PUBLIC 30/09/2010.) 

A par disso, ressalte-se que as questões relativas à (in)competência da 

Justiça Federal, à (i)legitimidade ad causam da autora , bem como possibilidade ou não 

de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não estão inseridas naquelas objeto de 

apreciação do Presidente do Tribunal e que levariam ao deferimento da suspensão ora 

requerida. A excepcionalíssima via ora manejada não tem vocação para reparar possíveis 

erros de procedimento ou de julgamento porventura existentes na decisão a quo.  

No que se refere ao cerne da questão — ato de nomeação da Conselheira 

Lílian para o TCE/PI —, a magistrada levou em consideração a Súmula Vinculante 13 do 

Supremo Tribunal Federal1, bem como a decisão do Supremo Tribunal Federal na 

Reclamação 6702/PR, que tratou de situação similar. Com efeito, em julgamento de 

04/03/2009, o Tribunal Pleno daquela egrégia Corte decidiu que: 

(...) 

I – A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para 

coibir a prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios 

contidos no art. 37, caput da Constituição Federal. 

II – O cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná reveste-se, à primeira vista, de natureza administrativa, uma 

vez que exerce a função de auxiliar do Legislativo no controle da 

Administração Pública. 

III – Aparente ocorrência de vícios que maculam o processo de 

escolha por parte da Assembléia Legislativa paranaense. 

IV – À luz do princípio da simetria, o processo de escolha de 

membros do Tribunal de Contas pela Assembléia Legislativa por 

votação aberta, ofende, a princípio, o art. 52, III, b, da Constituição.  

V – Presença, na espécie, dos requisitos indispensáveis para o 

deferimento do pedido liminarmente pleiteado. 

VI – Agravo regimental provido. 

                                                
1 Súmula Vinculante 13: 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 investido em cargo de 
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função 
gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 
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Na hipótese analisada pelo STF, tratou-se de ação popular intentada contra 

a posse do irmão do Governador do Estado no cargo de Conselheiro do Tribunal de 

Contas local, para o qual fora por este nomeado. No voto condutor do acórdão, o Ministro 

Ricardo Lewandowski ponderou que: 

(...) 

A doutrina, de um modo geral, repele o enquadramento dos 

Conselheiros dos tribunais de Contas na categoria de agentes 

políticos, os quais, como regra, estão fora do alcance da Súmula n. 

13, salvo nas exceções acima assinaladas, quais sejam, as 

hipóteses de nepotismo cruzado ou de fraude à lei. 

(...) 

Ao examinar a natureza do cargo de Conselheiro do Tribunal de 

Contas, de seu turno, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, também conclui 

que este não se enquadra no conceito de agente político, uma vez 

que exerce a função de auxiliar do Legislativo no controle da 

Administração Pública, acrescentando que 

 “ em suas atribuições constitucionais, nada se encontra que justifica 

a sua inclusão entre as funções de governo; não participam, direta 

ou indiretamente, das decisões governamentais”. 

(...) 

A nomeação do irmão, pelo Governador do Estado, para ocupar o 

cargo de Conselheiro do TCE, agente incumbido pela Constituição 

de fiscalizar as contas do nomeante, está a sugerir, ao menos neste 

exame preliminar da matéria, afronta direta aos mais elementares 

princípios republicanos. 

Há de se considerar, ainda, a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal 

na ADI 2828 MC/RO, ao apreciar questão relativa à forma de nomeação dos Conselheiros 

do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, destaco:  

(...)  

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do 

Estado de Rondônia, tendo por objeto a Emenda Constitucional 

Estadual n. 28/2002, que acrescentou o inciso XXXVII o art. 29 da 

Constituição rondoniense, fazendo com que conste das atribuições 

privativas da Assembléia Legislativa a nomeação dos Conselheiros 

do Tribunal de Contas da Assembléia Legislativa a nomeação dos 

Conselhos do Tribunal de Contas por ela escolhidos (...).A 
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem 

afirmado, reiteradamente, o caráter compulsório da observância, 

pelos textos normativos estaduais que tratem dos Tr ibunais de 

Contas locais, do modelo previsto na Constituições Federal 

para o Tribunal de Contas da União . Nesse sentido, entre outros 

precedentes, as ADIs 219 e 892, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; a 

ADI 1.389, rel. Min. Maurício Corrêa; e a ADI 1566. Rel. Min. Moreira 

Alves. A norma atacada, pelo que se pode concluir no exame  

perfunctório ora procedido, parece inovar em relaçã o ao modelo 

federal ao retirar do Chefe do Executivo a atribuiç ão de nomear 

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado . Assim, tendo 

presentes a plausibilidade jurídica do pedido e a ocorrência de 

periculum in mora, defiro, ad referendum do Plenário, o pedido de 

medida cautelar, para suspender, até final julgamento da presente 

ação direta, a eficácia da Emenda Constitucional n. 28, de 11 de 

outubro de 2002, que acrescentou o inciso XXXVII ao art. 29 da 

Constituições do Estado de Rondônia (...). 

Mais recentemente, o Tribunal Pleno do STF decidiu que “O modelo federal 

de organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas, fixado pela 

Constituição, é de observância compulsória pelos Estados, nos termos do caput art. 75 da 

Carta da República”. (ADI 4416 MC/PA, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 207, divulg. 

27/10/2010, public. 28/10/2010.) 

Diante desse contexto, a decisão atacada não acarreta grave lesão à ordem 

pública, não se identificando, na espécie, interferência indevida do Poder Judiciário nas 

atividades de outro Poder.  

Isso posto, indefiro  o pedido de suspensão formulado pelo Estado do Piauí. 

Intimem-se. Publique-se. 

Após os trâmites legais, não havendo recurso, arquivem-se os autos. 

Brasília, 23 de julho de 2012. 

 

Desembargador Federal Mário César Ribeiro  

Presidente 
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