
 

CORTE ESPECIAL 

Processo 

REsp 1.347.443-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, 

julgado em 19/10/2021, DJe 21/10/2021. 

Ramo do Direito DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

• Tema 

Ação civil pública. Anulação da nomeação e posse de vereador para o cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas de Município. Alegação de inexistência de 

reputação ilibada e idoneidade moral. Possibilidade jurídica do pedido. 

DESTAQUE 

É juridicamente possível o pedido de anulação da nomeação e posse 

de Conselheiro de Tribunal de Contas de Município, veiculado em ação civil 

pública, com fundamento na constatação de que este não preenche os requisitos 

de idoneidade moral e reputação ilibada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de ação civil pública, em que a Corte de origem declarou 

inepta a petição inicial, ao fundamento de que o pedido de anulação da 

nomeação e posse do demandado não teria atacado o Decreto Legislativo que 

materializou sua escolha para o cargo de Conselheiro da Corte de Contas do 

Município. 

No entanto, ao contrário do que entendeu o Tribunal estadual, o vício 

que, em tese, macularia o Decreto Legislativo, não se circunscreve a esse ato 

isoladamente, pois a alegada falta de idoneidade moral e de reputação ilibada 

do réu contamina, em tese, também aos subsequentes atos administrativos do 

respectivo iter para a ocupação do cargo, de feição complexa, alcançando, pois, 

as próprias nomeação e posse para a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas 

do Município, por isso que não há falar em inépcia da inicial. 

Portanto, a obrigação de se declarar a prática de ato nulo, causador de 

dano à moralidade administrativa e à coletividade, não está circunscrita ao 

Decreto Legislativo, cuja eventual nulidade acarretará na também invalidade dos 



atos subsequentes e imprescindíveis à complexa conformação do ato f inal, que 

se ultima com a nomeação e posse do indicado para o cargo. 

Já no que respeita à proclamada impossibilidade jurídica do pedido, ao 

analisar a matéria, a Corte de origem decidiu que a pretensão inicial seria 

juridicamente impossível, visto que, "tratando-se de requisitos subjetivos, 

somente o próprio Poder Legislativo tinha legitimidade para apreciá-los, sendo 

defeso ao Poder Judiciário interferir, sob pena de ofensa à regra constitucional 

da Separação dos Poderes". 

Todavia, certo é que a indicação e a nomeação de Conselheiro para 

uma Corte de Contas não constitui ato administrativo puramente discricionário, 

fruto do livre arbítrio do poder político, haja vista que os requisitos da idoneidade 

moral e da reputação ilibada consubstanciam exigências normativas que 

vinculam a escolha política tanto do Poder Legislativo, ao indicar o nome para o 

cargo, como do Poder Executivo, ao proceder à respectiva nomeação. 

De outra parte, é cediço que a idoneidade moral e a reputação ilibada, 

na espécie examinada, constituem conceitos que estão imbricados com o da 

moralidade administrativa e, embora indeterminados, possuem densidade 

mínima a permitir o seu escrutínio judicial. 

Destarte, a escolha e nomeação de Conselheiro para o Tribunal de 

Contas, como qualquer outro ato administrativo, deve se pautar em critérios de 

elevado padrão moral e ético, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, 

cujo controle será objetivamente realizado por meio de dados concretos, ou seja, 

aptos a aferir a adequação da conduta do agente frente ao império da lei e da 

Constituição. 
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