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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ª VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO 

ESTADO DE GOIÁS, por sua Promotora de Justiça que essa subscreve, vem, 

perante Vossa Excelência, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 

127  e 129,  inciso  III,  da  Constituição  Federal,  artigo  5º,  inciso  I,  da  Lei 

7.347/85, no artigo 25, inciso IV, alínea b, da Lei 8.625/93, no artigo 46, inciso 

VI, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual n. 25/98,  à vista dos elementos 

probatórios inclusos no Inquérito Civil Público nº 201100017109, propor

 

em face de:
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KENNEDY  DE  SOUSA  TRINDADE,  brasileiro, 

casado, Conselheiro  do Tribunal de Contas do Estado 

de Goiás (TCE), portador do RG nº 1235442 SSP-GO, 

inscrito no CPF sob o nº  282.604.301-34,  residente e 

domiciliado  na  Rua  Dione,  quadra  X-1,  lote  07, 

Residencial Cruzeiro do Sul, Alphaville, Goiânia – GO;

ESTADO  DE  GOIÁS,  pessoa  jurídica  de  direito 

público, inscrita no CNPJ com nº  01.409.580/001-38, 

representada  pelo  Procurador-Geral  do  Estado 

Alexandre  Tocantins,  com  sede  no Palácio  Pedro 

Ludovico  Teixeira  -  Rua  82,  S/N  Setor  Sul,  CEP: 

74088-900, Goiânia – GO;

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ESTADO  DE 

GOIÁS, representada por seu Presidente, com sede no 

Palácio Alfredo Nasser - Alameda dos Buritis, n.º 231, 

Setor Oeste, CEP: 74115-900;

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:
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I -   DOS FATOS  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE 

GOIÁS instaurou  o  Inquérito  Civil  Público  nº  201100017109,  por  meio  da 

Portaria  nº  22/2011, a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  90ª  Promotoria  de 

Justiça noticiando irregularidades na nomeação do requerido  KENNEDY DE 

SOUZA TRINDADE ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 

de Goiás – TCE/GO,  por não atender os requisitos expostos no artigo 28, da 

Constituição do Estado de Goiás. 

Consta na representação, cópia da sentença oriunda da 

7ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, que condenou 

KENNEDY DE SOUZA TRINDADE  em ação  civil pública  de improbidade 

administrativa nº 2001.35.00.006019-3, por dispensa indevida de licitação para a 

execução das obras de construção da Casa de Prisão Provisória,  Hospital  de 

Custódia  e  Tratamento  Psiquiátrico  e  do  Presídio  Regional  de  Goiânia  (fls. 

09/45).

Instaurado o Inquérito Civil Público, foi  solicitado ao 

Procurador  Geral  de  Justiça  que  requisitasse  aos  Presidentes  da  Assembleia 

Legislativa  (ofício nº 199/2011) e do Tribunal de Contas  (ofício nº 200/2011), 

cópia  do  processo  de  escolha  e  nomeação  do  requerido  KENNEDY  DE 

SOUZA TRINDADE ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 

de Goiás (fls. 53/54).

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encaminhou 
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resposta ao ofício nº 200/2011 às fls. 55/56,  aduzindo que o processo de escolha 

e  nomeação  de  KENNEDY  SOUZA  TRINDADE  tramitou  no  âmbito  da 

Assembleia Legislativa, tendo sido encaminhado ao Tribunal de Contas somente 

o decreto de nomeação pelo Governador do Estado (fls. 58/83).

Em  resposta  ao  ofício  nº  199/2011,  a  Assembleia 

Legislativa enviou cópia do processo parlamentar de escolha e nomeação do 

requerido KENNEDY SOUZA TRINDADE às fls. 85/107.

Oficiou-se  ao requerido solicitando indicação de dia, 

hora e local para prestar declarações, nos termos do artigo 411 do CPC (fls. 

108).  Em  resposta,  o  requerido  informou  que  desejava  ser  ouvido  em  seu 

gabinete no Tribunal de Contas do Estado (fls. 109).

As  declarações  do  requerido  KENNEDY  SOUZA 

TRINDADE foram jungidas às fls. 114/115.

Às  fls.  118/217 foram juntados  os documentos 

encaminhados pelo advogado do requerido,  dentre eles cópia da petição inicial 

da  ação  civil  de  responsabilidade  por  ato  de  improbidade  administrativa  nº 

2001.35.00.006019-3,  proposta  pelo  Ministério  Público  Federal  em  face  do 

requerido e a respectiva sentença condenatória,  bem como cópia do recurso de 

apelação interposto pelo requerido ás fls. 170/195.    

Foi  juntado aos  autos,  ainda,  consulta  processual 

referente a apelação supra (fls. 219/221).
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II-   DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO:  

A legitimidade do Ministério Público para promover a 

defesa do patrimônio público por meio da Ação Civil Pública advém tanto da 

Constituição Federal quanto da legislação infraconstitucional.

Ao  tratar  das  funções  institucionais  do  Ministério 

Público, a Constituição Federal estabeleceu:

Art.  129.  São  funções  institucionais  do  Ministério 

Público:

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para  a  proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do 

meio  ambiente  e  de  outros  interesses  difusos  e 

coletivos;

A Lei n.º 7.347 de 24 de julho de 1985, que disciplina a 

ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico, em seu artigo 5º, inciso, I, com redação dada pela Lei n.º 11.448, de 

15 de janeiro de 2007, estabelece:

Art.  5º  Têm  legitimidade  para  propor  a  ação 

principal e a ação cautelar:  (Redação dada pela Lei 

n.º 11.448, de 2007)
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I - o Ministério Público;  (Redação dada pela Lei n.º 

11.448, de 2007)

[...]

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei 

8.625 de 12 de fevereiro de 1993 – estabelece:

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições 

Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, 

incumbe, ainda, ao Ministério Público:

[...]

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

na forma da lei:

[...]

b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos 

lesivos  ao  patrimônio  público  ou  à  moralidade 

administrativa  do  Estado  ou  de  Município,  de  suas 

administrações  indiretas  ou  fundacionais  ou  de 

entidades privadas de que participem;

[...]

Os atos normativos ora mencionados, especialmente a 

Constituição  Federal,  evidenciam a  atribuição  do  Ministério  Público  para  o 

exercício da Ação Civil Pública e assentam a adequação dessa via para a defesa 

do patrimônio público e social, e de outros interesses difusos e coletivos.
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III -   DA LEGITIMIDADE PASSIVA  

Objetiva  o  Ministério  Público,  com  o  exercício  do 

poder de ação, a declaração de nulidade do ato de nomeação de KENNEDY DE 

SOUSA TRINDADE como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 

Goiás.

O requerido KENNEDY DE SOUSA TRINDADE foi 

nomeado em 04 de novembro de 2010, por decreto do Governador do Estado de 

Goiás,  após  aprovação  pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Goiás,  da 

indicação  feita  pelos Deputados,  no  Decreto  Legislativo  nº  414,  de  03  de 

novembro de 2010 (fls. 61) ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado  de  Goiás,  para  a  ocupação  de  vaga  decorrente  da  aposentadoria  do 

Conselheiro Naphtali Alves de Souza, nos termos do artigo 28, da Constituição 

do  Estado  de  Goiás  e  artigo  169  e  seguintes  do  Regimento  Interno  da 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Conforme entendimento de Carvalho Filho, cuida-se, a 

hipótese, de ato complexo, em que a vontade final da Administração exige a 

intervenção  de  agentes  ou  órgãos  diversos,  havendo  certa  autonomia,  ou 

conteúdo próprio em cada uma das manifestações (CARVALHO FILHO, José 

dos Santos. Manual de direito administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2007).

O ato foi efetivado através do Decreto nº 414, de 03 de 
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novembro de 2010 (fls.  61), o qual então, no dia seguinte foi nomeado pelo 

então Governador de Goiás ao cargo.

Por essa razão,  exercita-se  o poder de ação contra o 

Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público, em nome de quem o ato de 

nomeação  foi  praticado,  e  como  expressão  da  vontade  do  Chefe  do  Poder 

Executivo,  bem como contra  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Goiás, 

órgão despido de personalidade jurídica própria, mas possuidor de personalidade 

judiciária  para  a  defesa  das  prerrogativas  que  lhe  são  outorgadas  pela 

Constituição do Estado de Goiás.

IV -   P  OSSIBILIDADE DE   UTILIZAÇÃO   DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA   

PARA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO 

Os atos normativos acima transcritos deixam evidente 

a  possibilidade  de  utilização  da  Ação  Civil  Pública  para  anulação  de  ato 

administrativo lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa.

A “Ação Civil Pública” é ação civil genérica, no que se 

equipara  à  Ação  Penal  Pública,  com  larga  possibilidade  de  utilização  para 

defender os mais variados direitos. Na expressão “Ação Civil Pública” não se 

identifica a pretensão que lhe constitui o objeto.

Acerca do tema o mestre Carvalho Filho elucida que:

O  adjetivo  civil  indica  meramente  que  a  ação  tem 
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natureza  não-penal,  não  se  voltando,  portanto,  a 

pedidos condenatórios decorrentes da prática de ilícitos 

penais.  Já  o  adjetivo  pública  deve  ser  visto  como 

antagônico à ação privada,  de modo a indicar  que a 

ação pode ser deflagrada por órgão do próprio Estado, 

como  é  o  caso  especial  do  Ministério  Público,  na 

defesa de interesses de natureza coletiva e com vistas 

ao bem-estar da comunidade, ao contrário da ação, de 

sentido clássico, só permitida, em regra, ao indivíduo 

que fosse realmente o titular do direito a ser tutelado. 

Poder-se-á, pois, afirmar que se trata de ação pública 

porque  não  se  cinge  à  esfera  restrita  dos  interesses 

singulares, consagrada pela doutrina individualista das 

ações,  mas,  ao  contrário,  visa  a  alcançar  interesses 

grupais da sociedade, que, como se verá adiante, têm 

contornos  e  condições  diversos  dos  interesses 

individuais[...].1 

A postura é a transcrição de alguns artigos da Lei da 

Ação Civil Pública  que estatui:

Art.  1º  Regem-se  pelas  disposições  desta  Lei,  sem 

1(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública. Comentários por artigo. 7 ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009)
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prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade 

por  danos  morais  e  patrimoniais  causados:  (Redação 

dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - ao meio ambiente;

II - ao consumidor;

III  –  a  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético, 

histórico,  turístico  e  paisagístico;  (Renumerado  do 

Inciso III, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)

IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;

V - por infração da ordem econômica e da economia 

popular;  (Redação  dada  pela  Medida  provisória  nº 

2.180-35, de 2001)

VI - à ordem urbanística. (Redação dada pela Medida 

provisória nº 2.180-35, de 2001)

Cumpre mencionar,  ainda,  a  previsão,  no artigo 129, 

inciso III, da Constituição Federal de 1988, do cabimento da ação civil pública 

para proteção  do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e 

coletivos, conforme é pacífico na doutrina e jurisprudência, ampliou o espectro 

de utilização da ação civil pública.
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V-   DA IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DO ATO   

ADMINISTRATIVO INCONSTITUCIONAL

Acerca  do  tema,  cumpre  lembrar  que  a Lei  n.º 

7.347/85, que rege a Ação Civil Pública, não estabeleceu prazo para prescrição 

da referida ação. Nesse aspecto, agiu corretamente o legislador.

É cediço que,  por  ter  a  ação civil  pública utilização 

polivalente, pode ser manejada para defesa dos mais diversos direitos, relativos 

ao  meio  ambiente,  consumidor,  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético, 

histórico, turístico e paisagístico, por infração à ordem econômica, urbanística, e 

à economia popular e, inclusive, para a defesa de qualquer outro interesse difuso 

ou coletivo, haja dano patrimonial ou não, razão pela qual era impossível ao 

legislador estabelecer um único prazo de prescrição.

A falta  de  previsão  expressa,  na  Lei  7.347/85,  de 

prazos prescricionais para o exercício da ação civil pública, a matéria já sofreu 

várias  considerações  por  parte  da  doutrina,  alguns  inclusive  defendendo  a 

imprescritibilidade  das  ações  coletivas  ao  argumento  de  que  são  ações  sem 

interesse patrimonial direto.

Nesse sentido, o mestre Milaré leciona:

[…]  A ação  civil  pública  não  conta  com  disciplina 

específica  em  matéria  prescricional.  Tudo  conduz, 

entretanto, à conclusão de que se inscreve ela no rol 

das ações imprescritíveis.
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A  doutrina  tradicional  repete  uníssona  que  só  os 

direitos  patrimoniais  é  que  estão  sujeitos  à 

prescrição[...] Ora, a ação civil pública é instrumento 

para  tutela  jurisdicional  de  bens  -  interesses  de 

natureza  pública,  insuscetíveis  de  apreciação 

econômica, e que têm por marca característica básica a 

indisponibilidade. Versa, portanto, sobre direitos não-

patrimoniais, direitos sem conteúdo pecuniário […].2 

No mesmo sentido, o escólio de Douto Leonel:

[…]  não  ocorrem  prescrição  e  a  decadência  com 

relação aos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos e as respectivas ações […]. Em síntese, 

fundamentam a inocorrência das sanções temporais no 

processo  coletivo:  a)  inexistência  de  previsão  de 

prescrição  ou  decadência  quanto  aos  interesses 

supraindividuais;  b)  não  legitimação  dos  titulares  de 

tais  interesses  para  sua  postulação  em  juízo;  c) 

imprescritibilidade com fundamento constitucional de 

uma espécie de interesse difuso, o relativo à defesa do 

patrimônio  público;  d)  existência  no  ordenamento 

2(MILARÉ, Édis. A ação civil pública na nova ordem constitucional. São Paulo: Saraiva, 1990, p.15-

16)
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ortodoxo  de  situações  de  imprescritibilidade  e  de 

inocorrência de decadência. […]3 

Nesse mesmo sentido, preleciona Mazzilli:

A  LACP  não  dispõe  sobre  a  natureza  da 

responsabilidade civil nem sobre prazos de decadência 

ou  prescrição;  cuidando-se  da  defesa  de  interesses 

transindividuais,  o  tratamento  da  decadência  e  da 

prescrição é dado pelo direito material ou processual, 

respectivamente.  […]  Para  a  defesa  do  patrimônio 

público por meio de ação civil pública, não incide o 

prazo  quinquenal  de  prescrição  para  ajuizamento  da 

ação  popular;  a  LACP assegura  a  independência  da 

primeira ação em relação à segunda. […] Ao nosso ver, 

nem mesmo de  lege ferenda  se devem aplicar prazos 

de prescrição ou decadência,  inferiores ao do direito 

material  a  ser  garantido,  com o intuito  de  limitar  o 

ajuizamento  da  ação  civil  pública.  Esta  ação  tem 

natureza ordinária, e direitos transindividuais ficariam 

indevidamente  sem  acesso  à  tutela  jurisdicional.4 

(MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 

19. ed. São Paulo: Saraiva, 2006)

3(LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002).
4(MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2006)
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Não  há  dúvida  que  essa  é  a  posição  que  mais  se 

coaduna com o sistema constitucional brasileiro.

Não haveria  nenhum sentido que aquelas pretensões, 

não alcançadas pela prescritibilidade, não pudessem ser exercitadas diante da 

ausência de um instrumento processual para o exercício do direito pleiteado.

Como no seguinte exemplo: tivesse a ação civil pública 

prazo pré estabelecido para o seu exercício, não poderia ser ela manejada para 

veicular a pretensão de ressarcimento ao erário, imprescritível por determinação 

constitucional  (artigo 37, § 5º,  CF), se tal pretensão fosse exercitada fora de 

prazo eventualmente previsto. E, nesse caso, ninguém discute que a pretensão de 

ressarcimento ao erário, sendo imprescritível, poderia ser exercitada, a qualquer 

tempo, por meio da ação civil pública delineada na Lei 7.347/85.

Acrescente-se  ao argumento acima  explicitado o fato 

de  que  não  existem  prazos  prescricionais  implícitos.  Sempre  que  desejou 

regulamentar a prescrição, o legislador o fez expressamente.

A calhar colaciona-se, como exemplo, a prescrição dos 

pedidos  repressivos  punitivos  em  razão  da  prática  de  ato  de  improbidade 

administrativa, disciplinada no artigo 23, da Lei Federal n.º 8.429/92:

Art.  23.  As  ações  destinadas  a  levar  a  efeitos  as 

sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I  -  até  cinco  anos  após  o  término  do  exercício  de 

mandato,  de  cargo  em  comissão  ou  de  função  de 
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confiança;

II  -  dentro  do  prazo  prescricional  previsto  em  lei 

específica  para  faltas  disciplinares  puníveis  com 

demissão  a  bem  do  serviço  público,  nos  casos  de 

exercício de cargo efetivo ou emprego.

Outro exemplo, é o do artigo 21, da Lei n.º 4.717/65 – 

Lei de Ação Popular, que estabelece:

Art.  21.  A ação  prevista  nesta  lei  prescreve  em  5 

(cinco) anos. 

Por outra senda, a Constituição Federal, em seu artigo 

37, § 5º, estabeleceu:

§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para 

ilícitos  praticados  por  qualquer  agente,  servidor  ou 

não,  que  causem prejuízos  ao  erário,  ressalvadas  as 

respectivas ações de ressarcimento. 

Pode-se  pensar,  ainda,  em  qualquer  ato  lesivo  aos 

consumidores,  ao  meio  ambiente,  ou  ao  patrimônio  histórico  e  social,  e 

inúmeros  outros  atos  lesivos  a  direitos  difusos  e  coletivos,  sem  interesse 

patrimonial direto. Não há que falar em prescrição da ação civil pública para a 

defesa de tais direitos. Seria o mesmo que dizer que o dano causado ao meio 

ambiente poderia se perpetuar, sem a possibilidade de exercício da ação civil 

pública para a sua cessação e responsabilização pelo prejuízo causado, se não 

exercitada a referida ação no prazo legal.

__________________________________________________________________________ 
Edifício Sede do MP-GO - Rua 23, esq. c/ Av. Fued José Sebba, Q. 6, L. 15/25, sala 148, bloco A, 

Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74805-100, telefones: (62) 3243-8230/3243-8231

                                                                     15 



78ª Promotoria de Justiça de Goiânia – Defesa do Patrimônio Público
_______________________________________________________________

O mesmo deve ser aplicado em relação ao ato ilegal e 

imoral, lesivo ao patrimônio público. Além do caráter de indisponibilidade que 

marca  os  princípios  constitucionais  da  legalidade  e  da  moralidade 

administrativa,  a  permanência,  no  mundo jurídico,  de  um ato  que  viole  tais 

princípios  administrativo  -  constitucionais,  perpetua  a  ilegalidade  e  a 

imoralidade,  razão por que não há que falar  em prescrição da pretensão que 

objetive a declaração de nulidade do ato inconstitucional.

A Constituição  Federal,  no artigo  37,  estatui  que a 

Administração Pública é regida, pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, 

da  moralidade,  da  publicidade  e  da  eficiência,  bem como pelo  princípio  da 

indisponibilidade do interesse público. Assim, todo ato praticado em dissonância 

com os princípios constitucionais é nulo de pleno direito, razão por que deve ser 

rechaçado, com rigor, pelo Poder Judiciário.

É cediço que o ato administrativo praticado com vício 

de  inconstitucionalidade,  por  violação  a  princípios  constitucionais,  não  se 

convalida pelo decurso do tempo e, por isso, é imprescritível.

Acerca  do tema em  questão,  o  Superior  Tribunal  de 

Justiça assim já se pronunciou:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  ATO 

ADMINISTRATIVO  NULO. 

IMPRESCRITIBILIDADE. DECRETO 20910/32 – 

ART. 1º. 1.  Não se  pode levar na devida linha de 

conta  a  tese  da prescrição  quinquenal  (art.  1º  do 
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Decreto  20.910/32),  em  se  tratando  de  ato 

administrativo nulo, porquanto, nestas condições, o 

decurso  do  tempo  não  convalida  o  que  nasceu 

inválido.  Precedentes.  2.  Recurso  especial 

conhecido.  (Resp.  311044/RJ.  Rel.  Min.  Fernando 

Gonçalves,  6ª  Turma,  unânime,  j.  27082002, 

DJU:23.09.2002, p. 401)

Mesmo  tratando-se de autotutela  da  Administração 

Pública, o Supremo Tribunal Federal sumulou a questão nos seguintes termos:

Súmula  473.  A  administração  pode  anular  seus 

próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem 

ilegais,  porque  deles  não  se  originam direitos;  ou 

revogá-los,  por  motivo  de  conveniência  ou 

oportunidade,  respeitados  os  direitos  adquiridos,  e 

ressalvada,  em todos  os  casos  a  apreciação  judicial. 

(grifou-se)

 O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no mesmo 

sentido, também já se pronunciou:

DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  APELAÇÃO 

CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  SERVENTIA 

EXTRAJUDICIAL.  EFETIVAÇÃO  DO 
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SUBSTITUTO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO. 

IMPOSSIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

ADQUIRIDO. 1  –  Não  se  aplica  a  prescrição 

quinquenal  para  a  propositura  da  ação  civil  pública 

intentada com a finalidade de ver declarada a nulidade 

de  ato  administrativo  eivado  de  vícios  de 

inconstitucionalidade. 2 – Omissis 3 – Omissis (TJGO. 

216846-61.2002.8.09.0051  –  DUPLO  GRAU  DE 

JURISDIÇÃO - 4ª Câmara Cível. Rel. Amaral Wilson 

de  Oliveira.  Acórdão  de  25/11/2010.  Comarca: 

Goiânia. DJ 713 de 01/12/2010)

DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  APELAÇÃO 

CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  SERVENTIA 

EXTRAJUDICIAL.  EFETIVAÇÃO  DO 

SUBSTITUTO  SEM  CONCURSO  PÚBLICO. 

IMPOSSIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

ADQUIRIDO. 1  –  A prescrição  quinquenal  para  a 

propositura  da  ação  civil  pública,  nos  termos  do 

Decreto  20.910/32  é  inaplicável  quando  a  pretensão 

ministerial consubstancia-se na declaração de nulidade 

de  ato  administrativo  nulo,  eivado  de  vícios  de 
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inconstitucionalidade. 2 – Omissis Precedentes do STF 

e do STJ. APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA 

CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJGO. 218432-

36.2002.8.09.0051  –  DUPLO  GRAU  DE 

JURISDIÇÃO  -  4ª  Câmara  Cível.  Rel.  GERSON 

SANTANA  CINTRA.  Acórdão  de  12/05/2011. 

Comarca: Goiânia. DJ 825 de 25/05/2011)

O ato  administrativo  eivado  de  vício  de 

inconstitucionalidade não pode ser convalidado pelo decurso do tempo, ou seja, 

é  imprescritível e  não  pode gerar direito adquirido à situação inconstitucional. 

Afirmar  ao  contrário,  que  após  certo  tempo  torna-se  prescritível  pelo  lapso 

temporal,  significa negar força normativa à Constituição.

Nesse  contexto,  tem-se  que  o  ato  de  nomeação  de 

Conselheiro do Tribunal de Contas dos Estados praticado com violação ao artigo 

75  e  seu  parágrafo  único,  da  Constituição  Federal  de  1988  e  artigo  28,  da 

Constituição do Estado de Goiás não se aperfeiçoa como ato jurídico, é nulo de 

pleno direito, dele não se originam direitos e não pode ser  convalidado pelo 

decurso  do  tempo  e,  por  constituir  uma  infração  perene  ao  princípio  da 

legalidade, da moralidade administrativa, da impessoalidade, da eficiência e ao 

princípio democrático, pode ser atacado a qualquer tempo.

Com  o  exercício  do  poder  de  ação  objetiva,  o 

Ministério  Público  busca  a declaração  de  nulidade  do  ato  de  nomeação  de 

KENNEDY DE SOUSA TRINDADE para o cargo de Conselheiro do Tribunal 
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de Contas do Estado de Goiás, ato efetivado pelo então Governador do Estado 

de Goiás, Alcides Rodrigues Filho, por meio do Decreto de 04 de Novembro de 

2010, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás n.º  20.975,  porque não 

satisfazia, à época, os requisitos constitucionais para a nomeação, como será 

amplamente demonstrado. (Grifo nosso).

In  casu,  o ato  de  nomeação  violou  frontalmente  a 

Constituição Federal e  a Constituição do Estado de Goiás. Não há, por tal razão, 

falar  em consolidação  da  situação  de  fato  em razão  do  decurso  do  tempo, 

porquanto os atos inconstitucionais não convalescem com o decurso do tempo e 

deles não originam direitos.

Ademais,  não  há  que  falar  em  resguardo  da 

segurança jurídica, diante de ato eivado pelo vício da imoralidade, como é o 

caso ora em debate e será exposto adiante. O princípio da segurança jurídica, 

embora também de envergadura constitucional,  tem íntima correlação com o 

princípio da boa-fé, o qual,  por sua vez, está em estreita  consonância com o 

princípio da moralidade administrativa.

No  caso  tratado  na  representação,  a  nomeação  do 

requerido KENNEDY DE SOUSA TRINDADE resultou de uma explícita troca 

de favores políticos entre  seus colegas Deputados Estaduais  componentes da 

Assembleia  Legislativa do Estado de Goiás,  da qual  o requerido tinha plena 

consciência, porquanto,  naquela  época,  exercia  o  cargo  de  Diretor  Geral  da 

Assembleia Legislativa - ALEGO. 
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Ressalta-se  que,  o  requerido também  possuía plena 

consciência  de  que  não  preenchia  os  requisitos  previstos  no  artigo  28,  da 

Constituição do Estado de Goiás, tanto que,  por ocasião de sua indicação, fora 

omisso  em relação a  sua  condenação  por  ato  de  improbidade administrativa 

junto a 7ª Vara da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Estado de Goiás.

O agir, afastado do dever de honestidade, por parte de 

todos os envolvidos na escolha e também por parte do requerido, que, além de 

integrar aquela Casa Legislativa, assumiu o cargo ciente de que não preenchia os 

requisitos  previstos  no  artigo  28,  §  1º,  incisos  II, III  e  IV,  da  Constituição 

Estadual,  refuta,  por  completo,  qualquer  possibilidade de manutenção do ato 

inconstitucional com base no princípio da segurança jurídica.

Impende ressaltar que, a necessidade de declaração de 

nulidade do referido ato administrativo é, portanto, indispensável à proteção do 

patrimônio público e da moralidade administrativa violada a todo momento com 

a manutenção do ato flagrantemente inconstitucional. 

Por essa razão, não é possível falar em prescrição de tal 

direito e, tampouco, na prescrição da ação civil pública, veículo por meio do 

qual exerce o Ministério Público a pretensão de declaração de nulidade do ato 

apontado como inconstitucional.
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VI -   DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO  

A nomeação  de  Conselheiros  para  os  Tribunais  de 

Contas da República é tema que tem suscitado muitos debates, tanto no âmbito 

doutrinário, como no âmbito judicial, em virtude das distorções causadas pela 

subversão do modelo prescrito pela Carta Constitucional.

Não obstante a importância dos Tribunais de Contas no 

sistema  de  controle  da  Administração  Pública,  instituído  pela  Constituição 

Federal,  bem  como  do  delineamento  traçado  pela  Constituição  Federal, 

reproduzido pelas Constituições Estaduais, em razão do disposto no artigo 75 e 

seu parágrafo único da Constituição Federal, para a escolha dos Conselheiros, 

não são incomuns, ainda, nos quatro cantos do país, passados mais de 20 (vinte) 

anos de vigência da Constituição Federal de 1988, resquícios de clientelismo na 

escolha de tão importantes agentes públicos.

Infelizmente,  no  Estado  de  Goiás  não  tem  sido 

diferente. 

Em  03  de  novembro  de  2010,  os  Deputados 

subscritores da peça indicatória,  com fulcro no artigo 28, da Constituição do 

Estado de Goiás e artigo 169 e seguintes do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado de Goiás,  indicaram o requerido KENNEDY SOUZA 

TRINDADE para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 

Goiás, em razão da aposentadoria do Conselheiro Naphtali Alves de Souza.

Apontando as razões da escolha,  os Deputados então 
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subscritores, asseriram:

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  Da  Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás

(…) 

O desempenho de KENNEDY SOUZA TRINDADE, 

ao longo de sua larga trajetória de homem público, 

a  despeito  da  pouca  idade,  caracteriza-se  pela 

extraordinária  competência,  habilidade  política, 

extrema  responsabilidade  e  pelo  elevado  espírito 

público,  amealhando,  por  conseguinte,  uma  vasta 

experiência no campo da administração pública, de 

modo  a  reunir,  com  sobras,  as  condições 

constitucionais e legais exigidas para a investidura 

no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado de Goiás, como, comprovadamente, constam 

de seu curriculum vitae em anexo.

(…).

A  indicação  foi  encaminhada  ao  Plenário  da 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, acompanhada do curriculum vitae 

do requerido.

Entretanto,  no  mesmo  dia,  os Deputados que 

__________________________________________________________________________ 
Edifício Sede do MP-GO - Rua 23, esq. c/ Av. Fued José Sebba, Q. 6, L. 15/25, sala 148, bloco A, 

Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74805-100, telefones: (62) 3243-8230/3243-8231

                                                                     23 



78ª Promotoria de Justiça de Goiânia – Defesa do Patrimônio Público
_______________________________________________________________

subscreveram a  indicação,  dispensaram os  prazos  previstos  na  seção  VI,  do 

artigo  172,  do  Regimento  Interno,  relativo  ao  requerimento  de  indicação do 

requerido  KENNEDY SOUZA TRINDADE   ao  cargo  de  Conselheiro  do 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e, pleitearam a sua imediata inclusão na 

ordem do dia (fls. 95). 

Ainda na mesma data,  03 de novembro de 2010, ao 

elaborar parecer acerca da indicação  (fls. 97/98),  o Deputado Daniel Goulart, 

relator  do processo,  analisando o  curriculum apresentado,  considerou que  “o 

ilustre  indicado,  Engenheiro  KENNEDY  DE  SOUSA  TRINDADE, 

mormente indicado para compor a Corte de Contas do Estado preenche, 

com sobras, os requisitos supra evidenciados, conforme se vê do curriculum 

vitae anexado aos autos...

Sem que fosse instruída com os documentos exigidos 

pelo artigo 169, da Resolução 1.218 de 03 de julho de 2007 - Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – a indicação foi submetida à 

votação por aquele órgão, que aprovou por 37 (trinta e sete) votos favoráveis, ou 

seja, 100% dos parlamentares presentes (fls. 101). 

O Decreto Legislativo nº 414, que aprovou o nome do 

requerido KENNEDY  DE  SOUSA  TRINDADE  para  ocupar  o  cargo  de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás foi editado no mesmo dia 

e publicado no Diário da Assembleia Legislativa também na mesma data  (fls. 

102 e 104).
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Posteriormente,  no dia  04 de  novembro de  2010,  o 

Governador  do  Estado  de  Goiás  editou  Decreto  que  nomeou  o  requerido 

KENNEDY DE SOUSA TRINDADE para o cargo de Conselheiro do Tribunal 

de Contas do Estado de Goiás (fls. 107).

O Decreto foi publicado em 08 de novembro de 2010, 

no Diário Oficial  nº  20.975 e,  no dia  10 de  novembro de  2010,  o requerido 

tomou posse no cargo para o qual foi nomeado perante o Presidente do Tribunal 

de Contas do Estado de Goiás (fls. 58/59).

Numa  análise  acurada  do  processo  2010003592  de 

escolha  e  nomeação  do requerido  KENNEDY SOUZA TRINDADE enviado 

pela Assembleia Legislativa, verifica-se que, além dos reais motivos invocados 

pelos Deputados, no exercício de suas competências para a prática do ato de 

indicação  de Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Goiás,  não 

corresponderem  aos  requisitos delineados  no  artigo  28,  da  Constituição  do 

Estado de Goiás, também não foram atendidas as exigências contidas no artigo 

169,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  do 

Estado  de  Goiás,  haja  vista  que não  foi  acostado  um  só  documento 

comprobatório dos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do § 1º do artigo 

28 da Constituição do Estado de Goiás. 

Durante  a  instrução  do  Inquérito  Civil  Público,  o 

requerido  prestou  declarações  às  fls.  114/115,  ocasião  em  que  afirmou  ter 

assumido o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás 
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quando já havia sentença condenatória em razão de ação civil pública proposta 

pelo Ministério Público Federal, a qual se encontrava em grau de recurso junto 

ao TRF da 1ª Região.

O  conjunto  probatório  jungido  aos  autos  demonstra 

que,  realmente,  o  requerido foi  nomeado e  empossado para assumir  o  cargo 

vitalício de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, sem que 

possuísse  os  requisitos  previstos  tanto  na  Constituição  Federal  quanto  na 

Constituição do Estado de Goiás para a investidura no cargo.

Segundo consta no Inquérito Civil Público, ao processo 

de indicação do requerido, instaurado pelos Deputados que os subscreveram, foi 

acostado,  apenas,  o  seu  curriculum  vitae,  desacompanhado  de  qualquer 

documento que comprovasse as informações ali contidas.

Chama  atenção  no  caso,  o  fato  de  que  recebida  a 

indicação  pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Goiás,  a  mesma  foi 

imediatamente submetida à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação,  à votação e aprovação pelo Plenário, em tempo recorde, é dizer, 

em questão de horas, porquanto todo o procedimento, desde a indicação até 

a publicação da aprovação foi realizado no dia    03   de    novembro   de    2010  .   

(Grifo nosso).

Frisa-se que, segundo o artigo 169, parágrafo único, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a indicação 
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ou escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas deve estar instruída com o 

currículo do candidato e dos demais documentos necessários à comprovação das 

exigências a que se refere o § 1º, do artigo 28, da Constituição Estadual. 

Ainda, a propositura deve ser encaminhada à Comissão 

de  Constituição,  Justiça  e  Redação,  a  qual,  realizando  o  exame  formal, 

apresentará  parecer  conclusivo,  pela  aprovação  ou  rejeição  da  indicação  ou 

escolha.  Se julgar conveniente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

deverá requisitar informações complementares para instrução de seu parecer. 

Não obstante a disciplina regimental, estabelecida para 

dar  concretude  às  disposições  constitucionais  inscritas  no  artigo  28,  da 

Constituição do Estado de Goiás e aos princípios que regem a Administração 

Pública,  tais  como  o  da  legalidade,  da  moralidade,  da  impessoalidade  e  da 

publicidade, além do devido processo legal, expressão do princípio democrático, 

não  tomaram,  os  envolvidos  na  escolha  –  os  Deputados  da  Assembleia 

Legislativa – nenhuma providência para demonstrar, no processo, em atenção ao 

princípio da publicidade e da transparência dos atos públicos, o preenchimento, 

pelo  requerido KENNEDY  SOUZA  TRINDADE,  dos  requisitos 

constitucionais  para  a  investidura  no  cargo  de  Conselheiro  do  Tribunal  de 

Contas do Estado de Goiás.

 Assim, não é difícil concluir que tudo que já estava a 

indicar que o ato de nomeação, embora vinculado aos requisitos legais, não fora 

praticado com base nos motivos  expressamente  estabelecidos,  mas em razão 
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daqueles apontados no processo de indicação, a traduzir a imoralidade do ato.

Os envolvidos  na  escolha  não  observaram  que  as 

prerrogativas institucionais instituídas pela Constituição são garantias, não dos 

agentes públicos, mas da sociedade a que servem.

A forma com que foi feita a escolha, leva a deturpação 

do  sistema  e  amesquinha  a  importância  do  Tribunal  de  Contas  no  regime 

constitucional vigente, porquanto o reduz a objeto do jogo político-partidário, 

em  detrimento  da  excelência  e  da  isenção  no  desempenho  da  função  de 

fiscalização das contas públicas.  Além disso, viola a Constituição Estadual  e 

Federal por constituir ofensa direta ao artigo 75, da Constituição Federal,  bem 

como ao artigo 28, da Constituição do Estado de Goiás, além de ferir o princípio 

da  legalidade,  da  moralidade,  da  impessoalidade,  da  eficiência,  além  do 

princípio do devido processo legal, todos expressão do princípio democrático.

Ao  ignorarem  aspectos  legais  para  a  escolha,  os 

Deputados  e  o  Governador  violaram  os princípios democráticos  que 

materializam-se, também, na medida em que a escolha de pessoa sem o preparo 

imprescindível  à  judicatura  de  contas  compromete  a  efetividade  do  controle 

externo e, repercutindo no modelo prescrito pela ordem constitucional, interfere 

na  própria  legitimidade  do  exercício  do  poder  no  Estado  Democrático  de 

Direito.
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VII-   DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS   

ADMINISTRATIVOS

No Estado Democrático de Direito,  a primazia é pelo 

cumprimento  da  Lei  e,  assim,  não se  concebe o  exercício da  Administração 

Pública desvinculada dos fins constitucionais. 

Nesse diapasão, a motivação dos atos administrativos 

constitui  instrumento  de  controle  da  atividade  administrativa  e  é  erigida,  no 

Estado Democrático de Direito, a princípio constitucional,  cuja inobservância 

reconduz à nulidade do ato.

Desse  modo,  o  princípio  da  motivação  dos  atos 

administrativos pode ser extraído do princípio democrático, porquanto somente 

por  meio  da  motivação  é  que   se  pode  realizar  o  controle  dos  atos 

administrativos  e  verificar  sua  adequação  à  finalidade  constitucional.  Pode 

também  tal  princípio  ser  extraído  do  disposto  no  artigo  93,  inciso  X,  da 

Constituição Federal, o qual dispõe:

Art.  93.  Lei  complementar  de iniciativa do Supremo 

Tribunal  Federal,  disporá  sobre  o  Estatuto  da 

Magistratura, observados os seguintes princípios:

[…]

X  –  as  decisões  administrativas  dos  tribunais  serão 

motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares 
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tomadas  pelo  voto  da  maioria  absoluta  de  seus 

membros;

[…].

A conclusão  é  que,  se  o  Judiciário,  no  exercício  de 

função atípica – a função administrativa –, deve motivar as suas decisões, não há 

razão para que o administrador, no exercício de função que lhe é típica, também 

não o faça.

A propósito, cumpre salientar que, conforme disposto 

no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, “a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  O efetivo 

controle dos atos do Poder Público pelo Poder Judiciário está a exigir  a sua 

motivação.

Por outra senda, conforme bem acentua Figueiredo:

A motivação atende ás duas faces do  due process of  

law:  a  formal  –  porque  está  expressa  no  texto 

constitucional  básico;  e  a  substancial  –  sem  a 

motivação  não  há  possibilidade  de  aferição  da 

legalidade ou ilegalidade, da justiça ou da injustiça de 

uma decisão administrativa.5 

5(FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 9. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo:  

Malheiros, 2008)
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Importante ressaltar, ainda, que a motivação, para dar 

concretude ao princípio constitucional do devido processo legal, que em última 

análise, reconduz ao princípio democrático, há de ser efetiva, é dizer, suficiente 

para explicitar as razões da prática do ato e demonstrar a sua correspondência 

com os requisitos legais e a finalidade constitucional.

Oportunamente,  cumpre  citar,  que  a  Lei  Estadual  nº 

13.800/2001, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública do Estado de Goiás, estabelece o seguinte:

Art.  2º.  A  administração  pública  obedecerá,  dentre 

outros,  aos  princípios,  legalidade,  finalidade, 

motivação,  razoabilidade,  proporcionalidade, 

moralidade,  ampla  defesa,  contraditório,  segurança 

jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo  único:  No  processo  administrativo  serão 

observados, dentre outros, os critérios de:

[…]

IV – atuação segundo padrões éticos de probidade, 

decoro e boa-fé;

[…]

VII – indicação dos pressupostos de fato e de direito 
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que determinarem a decisão;

[…]. (grifou-se)

Infere-se dos autos que,  o ato de aprovação realizado 

pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Goiás,  realizou-se  sem que  fosse 

efetivamente  demonstrada  a  correspondência  entre  o  pressuposto  fático  e  o 

motivo legal, bem como a pertinência lógica entre estes e o conteúdo do ato – a 

nomeação, razão pela qual carece esta de validade jurídica.

VIII-   DA VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DA   

FALTA DE ANÁLISE PELO  S     DEPUTADOS ESTADUAIS   E PELA   

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS DOS 

REQUISITOS CONSTITUCIONAIS

Ao adentrar à análise do preenchimento, pelo requerido 

KENNEDY SOUZA TRINDADE, dos requisitos exigidos pelo artigo 28, da 

Constituição do Estado de Goiás para a investidura no cargo de Conselheiro do 

Tribunal  de Contas do Estado de Goiás,  cumpre pontuar,  inicialmente que a 

Constituição Federal, após delinear a composição e investidura dos membros do 

Tribunal de Contas da União, estabeleceu:

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-

se,  no  que  couber,  à  organização,  composição  e 

fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do 
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Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos 

de Contas dos Municípios.

Parágrafo  único.  As  Constituições  estaduais 

disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, 

que serão integrados por sete Conselheiros. 

A Constituição  do  Estado  de  Goiás,  por  seu  turno, 

assim dispôs:

Art. 28 - O Tribunal de Contas do Estado, integrado 

por  sete  conselheiros,  tem  sede  na  Capital,  quadro 

próprio  de  pessoal  e  jurisdição  em todo  o  território 

estadual,  exercendo,  no  que  couber,  as  atribuições 

previstas no art. 26 desta Constituição. 

§  1º  -  Os  Conselheiros  do  Tribunal  de  Contas  do 

Estado  serão  nomeados  dentre  brasileiros  que 

satisfaçam os seguintes requisitos: 

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 

anos de idade; 

II - idoneidade moral e reputação ilibada; 

III  -  notórios  conhecimentos  jurídicos,  contábeis, 

econômicos  e  financeiros  ou  de  administração 

pública; 

 IV - mais de dez anos de exercício de função ou de 
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efetiva  atividade  profissional  que  exija  os 

conhecimentos mencionados no inciso anterior. 

§  2º  -  Os  Conselheiros  do  Tribunal  de  Contas  do 

Estado serão escolhidos: 

 I - quatro pela Assembleia Legislativa; 

II  -  três  pelo  Governador,  com  aprovação  da 

Assembleia  Legislativa,  o  primeiro  deles  de  livre 

escolha  e  contemplando  as  duas  outras  escolhas, 

alternadamente,  auditores  e  membros  do  Ministério 

Público junto ao Tribunal, por este indicados em listas 

tríplices  segundo  os  critérios  de  antiguidade  e 

merecimento. 

Redação conferida pela Emenda Constitucional nº 08, 

de 17.08.94, D.A. de 19.08.94.

§  3º  -  Iniciando-se  a  sequência  com  a  primeira 

nomeação  decretada  na  vigência  da  presente 

Constituição Estadual, os Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado serão nomeados: 

I  -  o  primeiro  e  o  segundo  mediante  escolhas  da 

Assembleia Legislativa; 

II - o terceiro por livre escolha do Governador, com 

aprovação da Assembleia Legislativa; 

III  -  o  quarto  e  o  quinto  mediante  escolhas  da 
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Assembleia Legislativa; 

IV -  o sexto e o sétimo por escolha do Governador, 

com aprovação da Assembleia Legislativa, escolhido o 

sexto dentre auditores e o sétimo dentre membros do 

Ministério  Público  junto  ao  Tribunal,  por  este 

indicados  em listas  tríplices  segundo  os  critérios  de 

antiguidade e merecimento. 

Parágrafo  acrescentado  e  renumerado  pela  Emenda 

Constitucional nº 08, de 17.08.94, D.A. de 19.08.94.

Embora expressamente delineados na Constituição do 

Estado de Goiás os requisitos que vinculam o ato de nomeação de Conselheiro 

do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, tais requisitos, no caso em comento, 

não foram demonstrados pela Assembleia por ocasião de sua indicação,  haja 

vista  que  esta  foi  instruída,  somente,  com  o  curriculum apresentado  pelo 

requerido, e tampouco averiguados pela Assembleia Legislativa do Estado de 

Goiás, de acordo com o que dispõe o artigo 169, do seu Regimento Interno. 

Acerca dos requisitos, o parágrafo único, do artigo 169, 

da Resolução n.º 1218/2007, reza que a indicação ou escolha deve ser instruída 

não só com o currículo do candidato, mas também com os demais documentos 

necessários à comprovação das exigências a que se refere o § 1º, do artigo 28, da 

Constituição Estadual, quais sejam: mais de trinta e cinco e menos de sessenta 

e  cinco  anos  de  idade;    idoneidade  moral  e  reputação  ilibada;  notórios   
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conhecimentos  jurídicos,  contábeis,  econômicos  e  financeiros  ou  de 

administração  pública;  mais  de  dez  anos  de  exercício  de  função  ou  de 

efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados. 

Insta  ressaltar  que,  nenhum  dos  requisitos  pode  ser 

presumido, sendo necessária a plena comprovação de cada um, por qualquer 

documento hábil a demonstrar a circunstância afirmada. 

O  requisito  da  idade,  por  exemplo,  poderia  ser 

comprovado  por  certidão  de  nascimento  ou  documento  de  identificação.  A 

idoneidade  moral  e  reputação  ilibada,  por  certidão  de  antecedentes  cíveis  e 

criminais,  e  por  declaração  firmada  por  pessoas  que  atestassem conhecer  a 

idoneidade moral  e reputação do indicado. Já os notórios conhecimentos nas 

áreas elencadas, poderiam ser comprovados por meio da juntada de diplomas e 

certificados de conclusão de cursos, indicação de publicação de livros, trabalhos 

acadêmicos,  artigos,  exercício  de  magistério,  ou  pareceres,  aprovação  em 

concursos públicos, dentre outros. 

Do mesmo modo, a prova de exercício de mais de dez 

anos  de  função  ou  atividade  profissional  que  exigisse  os  conhecimentos 

mencionados, a abranger, tanto o tempo de serviço, quanto a atribuição do cargo 

ou emprego e natureza dos serviços prestados, poderia ser feita por intermédio 

de cópia de Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho, declaração da empresa 

ou da comprovação da prestação de serviços como autônomo ou profissional 

liberal.
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A análise do preenchimento dos requisitos não  é uma 

opção, mas um dever dos Deputados instruir a indicação com tais documentos. 

Assim, era dever da Assembleia Legislativa, e não mera faculdade, analisar, por 

meio  de  tais  documentos,  se  o indicado possuía  os  requisitos 

constitucionalmente elencados. 

Caso os documentos instrutórios fossem insuficientes 

para a elaboração de parecer conclusivo acerca da indicação, indispensável  a 

requisição,  por  parte  da  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Redação,  a 

requisição  de  informações  complementares,  nos  termos  da  Resolução  n.º 

1.218/2007.

Dessume-se  do  apurado  que  os  Deputados  não 

observaram o preenchimento dos requisitos sob o aspecto formal, haja vista que, 

antes,  portanto,  de  entrar  no  mérito  da  indicação  e  aprovação  do  nome  da 

requerido para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, o que se afirma, é 

que tanto os Deputados quanto a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 

não analisaram se KENNEDY SOUZA TRINDADE preenchia os requisitos 

constitucionalmente exigidos para ocupar o cargo,  praticando, portanto, o 

ato sem verificar a correspondência entre a situação fática e o motivo legal 

que o autorizava.

É  pacífico  na  Doutrina  e  na  Jurisprudência  que  o 

motivo  do  ato  administrativo  faz  parte  de  sua  configuração  legal  e  sua 

verificação está incluída na análise da legalidade. Apurar se realmente ocorreu a 
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situação de fato definida ou não em lei como autorizadora da prática do ato não 

encerra um juízo acerca da razoabilidade ou conveniência do ato, mas apenas 

acerca da existência da sua causa. Constatada a falsidade do motivo, é dizer, a 

inocorrência  do  fato  autorizador  que  justifica  a  prática  do ato,  este  é  ilegal, 

porquanto baseado em fato inexistente.

A  falta  de  demonstração/verificação  dos  requisitos 

necessários  à  prática  do  ato  de  nomeação  pelos  envolvidos  na  escolha 

compromete a legalidade do ato, o que, por si só, já está a autorizar a sua revisão 

pelo Poder Judiciário.

Nesse  diapasão,  analisando  os  documentos  jungidos 

aos autos, dúvidas não há que o requerido não preenche os requisitos legais para 

investidura no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.  

IX -   DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO   

ARTIGO 28, § 1º, INCISO   II  , DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE   

GOIÁS

Em que  pese  a  indeterminação  dos  conceitos  de 

“idoneidade moral” e “reputação ilibada” e a necessária interpretação, têm-se 

que os poderes legislativo e executivo, ao indicarem e nomearem o requerido 

KENNEDY  DE  SOUZA  TRINDADE deveriam  ter  descritos os 

preenchimentos dos requisitos constitucionais.

Por constituírem requisitos de razoável subjetividade, a 
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idoneidade moral e reputação ilibada podem sim, ser auferidas de forma objetiva 

pela  análise  da  vida  funcional  e  pessoal  do  candidato  ao  cargo  público  de 

Conselheiro de Tribunal de Contas.

Os conceitos jurídicos desses dois requisitos coincidem 

com as acepções populares, onde idoneidade moral   é aptidão, capacidade de 

situar-se no plano dos bons costumes consagrados pela sociedade e  reputação 

ilibada diz respeito ao conceito que a sociedade atribui ao sujeito “sem mancha, 

puro, incorrupto”.

A  renomada  jurista  brasileira  Maria  Helena  Diniz, 

afirma:6 “REPUTAÇÃO. Na linguagem jurídica em geral, tem o sentido de: 

a)  fama;  b)  renome;  c)  opinião;  d)  bom ou  mau  nome”.  E prossegue  a 

doutrinadora: “ILIBADO: sem mancha ou culpa”.

Para Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Distrito Federal, idoneidade moral diz respeito à aptidão 

do  indivíduo  para  situar-se  no  padrão  de  comportamento  consagrado  pelos 

costumes da sociedade. Reputação ilibada, por sua vez, diz respeito à visão que 

tem a sociedade de ser o indivíduo em análise “sem mancha, puro” ou não.7  

Assim, para o membro da Corte Distrital supra citado, 

não  pode  ser  considerada  ilibada  a  reputação  de  alguém  envolvido  em 

escândalos mal resolvidos, sendo irrelevante tratar-se de assunto transitado em 
6 Maria Helena Diniz, Dicionário Jurídico, Ed. Saraiva, 1988.
7 Requisitos para Ministro e Conselheiro de Tribunal de Contas, Revista de Informação Legislativa, n. 126, 

1995.
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julgado ou não.

Insta  ressaltar  que,  um  Conselheiro  de  Tribunal  de 

Contas  Estadual  tem  a  palavra  final  sobre  a  boa  ou  má  gestão  que  o 

administrador público haja tido quanto aos recursos que lhe foram confiados, 

pois trata-se de julgamento no qual a reputação e a idoneidade do administrador 

são postas à prova e, admitir que julgamento desse tipo possa ser proferido por 

quem tenha a própria reputação maculada constitui, no mínimo, falta de bom 

senso.

É  pacífico  na  doutrina  e  jurisprudência  que  jamais 

poderia ser considerado de “idoneidade moral e reputação ilibada” alguém com 

condenação (judicial ou prolatada por tribunal de contas) transitada em julgado 

ou não, se o objeto da condenação diz respeito ao uso de dinheiro público.

Nesse sentido segue ementa do acórdão proferido pela 

Segunda Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia:

“Ação popular. Conselheiro do Tribunal de Contas. 

Indicação  Nomeação.  Requisitos  Constitucionais. 

Inobservância. Nulidade.

São nulos os atos de indicação e nomeação para o 

cargo  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  que 

não  fornecerem  a  necessária  motivação, 

consubstanciada  pelo  cumprimento  dos  requisitos 
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constitucionais  de  idoneidade  moral  e  reputação 

ilibada.”

Consta  no presente cartapácio sentença proferida nos 

autos  da  ação  civil  nº  2001.35.00.006019-3,  oriunda  da  7ª  Vara  da  Justiça 

Federal,  Seção Judiciária  do  Estado de  Goiás,  que  condenou o  requerido às 

sanções do artigo 12, da lei nº 8.429/92, pela pratica de atos de improbidade 

administrativa. 

Referida sentença condenatória foi alvo de recurso de 

apelação interposto  pelo  requerido junto  ao  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª 

Região, o qual se encontra concluso ao Relator Desembargador Federal Hilton 

Queiroz, para relatório e voto.

Nesse diapasão, não há como considerar dono de uma 

reputação  ilibada  aquele  sobre  o  qual  paira  um processo  judicial  que  visou 

apurar a malversação de dinheiro público.

Assim,  no  caso  em  testilha,  ante  a  condenação  do 

requerido  KENNEDY  DE  SOUZA  TRINDADE  por  ato  de  improbidade 

administrativa, não hã como considerá-lo pessoa portadora de idoneidade moral 

e reputação ilibada para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado de Goiás.

Ainda mais quando essa condenação antecede o ato de 

nomeação,  como no presente  caso que o requerido foi  condenado em 05 de 
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fevereiro de 2010 e nomeado em 04 de novembro de 2010.

A condenação  do  requerido  à  época  era  pública  e 

notória,  bem como  que  ele  era  réu  em outra  ação  civil  pública  por  ato  de 

improbidade administrativa cujo número  é 200202105428 em trâmite, esta na 

Justiça Estadual.

X -   DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO   

ARTIGO 28, § 1º, INCISO   I  II  , DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE   

GOIÁS

Questão  conflitante é  a  que  diz  respeito  à  exigência 

prevista no inciso III, do § 1º, do artigo 28 da Constituição do Estado de Goiás, 

relativa  aos  “notórios  conhecimentos  jurídicos,  contábeis,  econômicos  e 

financeiros ou de administração pública”.

A  adequada  colocação  do  tema  pressupõe  o 

enfrentamento de algumas questões, a saber: o ato de nomeação ao cargo de 

Conselheiro do Tribunal de Contas é ato vinculado ou ato discricionário? Em 

quaisquer das hipóteses, é sindicável pelo Poder Judiciário?

Diante da regulamentação delineada no artigo 28, da 

Constituição  do  Estado  de  Goiás  afirma-se,  com  segurança,  que  o  ato  de 

nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas é ato vinculado.
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Segundo a sempre precisa lição de Meirelles:

Atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais 

a  lei  estabelece  os  requisitos  e  condições  de  sua 

realização.  Nessa  categoria  de  atos,  as  imposições 

legais absorvem, quase que por completo, a liberdade 

do administrador, uma vez que sua ação fica adstrita 

aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para a 

validade  da  atividade  administrativa.  Desatendido 

qualquer  requisito,  compromete-se  a  eficácia  do  ato 

praticado,  tornando-se  passível  de  anulação  pela 

própria Administração, ou pelo Judiciário, se assim o 

requerer o interessado.

Na prática de  tais  atos  o Poder  Público sujeita-se  às 

indicações legais e regulamentares e delas não se pode 

afastar ou desviar sem viciar irremediavelmente a ação 

administrativa. Isso não significa que nessa categoria 

de  atos  o  administrador  se  converta  em  cego  e 

automático executor da lei. Absolutamente, não. Tanto 

nos  atos  vinculados  como nos  atos  que  resultam da 

faculdade  discricionária  do  Poder  Público  o 

administrador terá de decidir sobre a conveniência de 

sua  prática,  escolhendo  a  melhor  oportunidade  e 
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atendendo a  todas as  circunstâncias que conduzam a 

atividade  administrativa  ao  seu  verdadeiro  e  único 

objetivo  –  o  bem  comum.  Poderá,  assim,  a 

Administração  Pública  atuar  com  liberdade,  embora 

reduzida, nos claros da lei ou do regulamento.

[...]

Tratando-se  de  atos  vinculados,  impõe-se  à 

Administração  o  dever  de  motivá-los,  no  sentido  de 

evidenciar  a  conformação  de  sua  prática  com  as 

exigências  e  requisitos  legais  que  constituem 

pressupostos necessários de sua existência e validade.

Tais atos, estando estreitamente confinados pela lei ou 

regulamento permitem ao Judiciário revê-los em todos 

os  seus  aspectos,  porque  em  qualquer  deles  poderá 

revelar-se  a  infringência  dos  preceitos  legais  ou 

regulamentares que condicionam a sua prática. Certo é 

que  ao  Poder  Judiciário  não  é  dado  dizer  da 

conveniência,  oportunidade  ou  justiça  da  atividade 

administrativa,  mas,  no  exame  da  legalidade,  na 

aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à 

realização  do  ato  impugnado,  é  dever  da  Justiça 

esquadrinhar  todos  os  ângulos  em  que  se  possa 
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homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, 

material e ideológico.8 

Sobre  a  atividade  vinculada,  Figueiredo 

(FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 9 ed. rev. atual. e 

ampl.  São  Paulo:  Malheiros,  2008)  refere-se  a  uma  crise  do  conceito  de 

atividade vinculada, ao admitir que mesmo os atos chamados vinculados têm 

necessidade de interpretação.  Assevera a autora,  invocando lição de Philippo 

Sata, que o conteúdo determinado da norma reside não na unicidade de sentido 

da  norma,  mas  na  precisa  vontade  do  legislador (expressão  esta  que  esta 

subscritora  ousa  substituir  por  vontade  da  Constituição  inserida  numa 

realidade social) que a Administração deve realizar. 

Quanto ao poder discricionário, do que é expressão o 

ato administrativo usualmente e de modo impreciso denominado em doutrina ato 

discricionário, Meirelles leciona:

Atos discricionários são os que a Administração pode 

praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de 

seu  destinatário,  de  sua  conveniência,  de  sua 

oportunidade e do modo de sua realização.

[…]

A  discricionariedade  está  –  doutrina  Fleiner  –  em 

8(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2011)
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permitir  o  legislador  que a autoridade administrativa 

escolha,  'entre  as  várias  possibilidades  de  solução, 

aquela que melhor corresponda, no caso concreto, ao 

desejo da lei'. Mas deverá sempre estrita observância à 

lei,  porque  a  exorbitância  do  poder  discricionário 

constitui ato ilícito, como toda ação voluntária carente 

de direito.9 

Completa o autor:

A  discricionariedade  é  sempre  relativa  e  parcial, 

porque, quanto à competência, à forma e à finalidade 

do  ato,  a  autoridade  está  subordinada  ao  que  a  lei 

dispõe, como para qualquer ato vinculado, com efeito o 

administrador,  mesmo  para  a  prática  de  um  ato 

discricionário,  deverá  ter  competência  legal  para 

praticá-lo;  deverá obedecer  à  forma legal  para a  sua 

realização; e deverá atender à finalidade legal de todo 

ato  administrativo,  que  é  o  interesse  público.  O  ato 

discricionário praticado por  autoridade  incompetente, 

ou realizado por forma diversa da prescrita em lei, ou 

informado de finalidade estranha ao interesse público, 

é ilegítimo e nulo. Em tal circunstância, deixaria de ser 

9(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2011)
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ato  discricionário  para  ser  ato  arbitrário  –  ilegal, 

portanto.

[…]

Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato há 

limitações, impostas pelos princípios gerais do Direito 

e pelas regras da boa administração,  que,  em última 

análise, são preceitos de moralidade administrativa.

Daí dizer-se, com inteira propriedade, que a atividade 

discricionária  permanece  sempre  sujeita  a  um duplo 

condicionamento:  externo  e  interno.  Externamente, 

pelo ordenamento jurídico a que fica subordinada toda 

atividade  administrativa,  como  já  demonstramos  em 

tópicos  anteriores;  internamente,  pelas  exigências  do 

bem  comum  e  da  moralidade  da  instituição 

administrativa.

[…] 

Erro  é  considerar-se  o  ato  discricionário  imune  à 

apreciação judicial  pois  a  Justiça  poderá  dizer  sobre 

sua  legitimidade  e  os  limites  de  opção  do  agente 

administrativo,  ou  seja,  a  conformidade  da 

discricionariedade  com  a  lei  e  com  os  princípios 
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jurídicos. 

A  respeito  cumpre  citar  trecho  da  lavra  da ilustre 

Promotora  de  Justiça  Dra.  Fabiana  Lemos Zamalloa  do Prado que  assim se 

manifestou em ação semelhante, com as adaptações pertinentes:

“A partir dessas considerações, pode-se afirmar que o 

ato de nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás é ato 

vinculado, porquanto são definidos, na Constituição do Estado de Goiás, todos 

os seus elementos, tanto no que diz respeito à competência, quanto ao objeto, à 

forma, ao motivo e à finalidade, resultando disso, bastante restrita a esfera de 

liberdade do administrador.

Mas embora expressamente delineada no § 1º, do artigo 

28,  da  Constituição  do  Estado  de  Goiás  a  situação  de  fato  que  ensejará  a 

nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas, é dizer, o motivo do ato de 

nomeação,  ao  defini-lo,  utilizou  o  Constituinte  Estadual,  reproduzindo  a 

terminologia  empregada pelo Constituinte  Federal,  um conceito vago, fluido, 

indeterminado, qual seja “notórios conhecimentos”.

A  questão  que  surge  é:  a  utilização  de  conceitos 

indeterminados na definição dos motivos torna o ato discricionário? Em assim 

sendo, é ele subtraído do poder de controle do Judiciário?

A resposta  a  tais  indagações  exige  uma  revisitação 

àquilo que se convencionou denominar em doutrina “conceitos indeterminados”.
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A pluralidade  de  situações  decorrentes  das  relações 

sociais não possibilita ao legislador alcançar, por meio de dispositivos legais, 

abstratos e genéricos por natureza, todas as situações sobre as quais a lei irá 

incidir.

Por essa razão, a utilização de termos vagos, fluidos e 

imprecisos  por  vezes  faz-se  necessária  pelo  legislador,  em  razão  da 

impossibilidade de a lei, por meio de vocábulos precisos e de significado uno, 

tudo  prever  e  tudo alcançar.  O emprego  de  termos  dotados  de  certa  fluidez 

preserva a flexibilidade do sistema jurídico perante a instável realidade social.

Entretanto,  cumpre  pontuar  que  mesmo  os  termos 

denominados  “fluidos”  possuem  um  núcleo  significativo  certo,  extraível  da 

unidade  do  sistema  e  das  finalidades  constitucionais,  é  dizer,  uma  zona  de 

certeza positiva, na qual dúvidas não há sobre a sua aplicação e uma zona de 

certeza negativa, onde é seguro que descabe a sua aplicação.

Partindo dessas premissas, é possível aclarar a zona de 

certeza de referidos termos e estabelecer balizas sólidas e restritas para a sua 

determinação.

No  que  respeita  ao  caráter  da  aplicação,  pelo 

administrador de preceitos dotados de conceitos indeterminados, sustenta Sicca 

que, no direito brasileiro, o tema é tratado

[…] a partir das três vertentes teóricas predominantes 

na  atualidade.  A primeira,  relaciona  vinculação  com 
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objetividade  das  expressões  contidas  em  normas 

jurídicas, enquanto a segunda corrente nega a relação 

entre  conceitos  indeterminados  e  discricionariedade. 

Por  fim,  a  terceira  orientação  diferencia 

indeterminação  conceitual  e  discricionariedade,  mas 

admite  a  aproximação  das  duas  figuras  no  caso  dos 

chamados conceitos de prognose. (SICCA, Gerson dos 

Santos.  Discricionariedade  administrativa.  Conceitos 

indeterminados e aplicação. Curitiba: Juruá, 2006).

Quando  o  legislador  define  o  motivo  do  ato 

administrativo, é dizer, delineia o pressuposto de fato por meio da utilização de 

um conceito  vago,  indeterminado,  em verdade  confere  ao  administrador  um 

poder de definição do sentido da norma, sempre vinculado aos princípios que 

norteiam o  sistema  e  à  sua  finalidade,  como  pressuposto  da  verificação  da 

efetiva  ocorrência  da  situação  de  fato  autorizadora  da  prática  do  ato 

administrativo, o que faz por meio da interpretação. 

O ato administrativo, nesta hipótese,  nada mais é do 

que a conjunção da simples aplicação vinculada, à lei e à Constituição, feita pela 

Administração,  de  pressupostos  e  requisitos  jurídicos  determinados  e  da 

valoração administrativa de conceitos indeterminados.

Essa  atividade  hermenêutica,  como  toda  atividade 

interpretativa  do  aplicador  do  direito,  exige  uma  pré  compreensão  da 
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Constituição como 

[…]  locus hermenêutico:  o lugar a partir  do qual há 

uma  conformação  das  possibilidades  de  sentido  de 

todas  as  normas  inferiores,  não  tendo  como,  pois, 

compreender,  interpretar  e  aplicar  o  Direito 

independentemente  do  padrão  constitucional. 

(PEREIRA, Rodolfo Viana. Hermenêutica filosófica e 

constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001)

Partindo dessa premissa, é dizer, da Constituição como 

locus interpretativo,  chega-se  à  conclusão,  outrora  já  afirmada,  sobre  a 

existência  de  um  núcleo  significativo  certo  daquilo  que  se  convencionou 

denominar  conceito indeterminado,  é dizer,  uma zona de certeza positiva,  na 

qual dúvidas não há sobre a sua aplicação e uma zona de certeza negativa, onde 

é seguro que descabe a sua aplicação.

Somente  naquela  zona  em  que  a  dúvida  sobre  a 

extensão do conceito ou sobre o alcance da vontade legal, à luz da Constituição, 

é  ineliminável  é  que  se  poderia  cogitar  de  uma  discricionariedade  do 

administrador.

O exato sentido do termo indeterminado utilizado pelo 

constituinte  no  artigo  28,  §  1º,  inciso  III,  da  Carta  Estadual  –  notórios 

conhecimentos –  deve  ser  extraído  da  própria  Constituição  Estadual,  dos 
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princípios que regem o sistema constitucional brasileiro, em especial o princípio 

da finalidade, consubstanciado, no  âmbito administrativo, no bem comum.

A atribuição de sentido ao termo, a partir de uma pré 

compreensão  constitucional,  não  prescinde  de  uma  análise  semântica  do 

vocábulo.

Notório,  segundo  Dicionário  Houaiss  da  Língua 

Portuguesa, seria aquilo: 1) amplamente conhecido, sabido; 2) que se mostra 

evidente,  manifesto,  público e  3)  que  é  do  conhecimento  de todos,  que  não 

precisa ser provado. 

Machado, analisando a questão, pontua:

[…] Há quem faça distinção entre o notório saber e o 

notável  saber.  Notável  é  expressão  valorativa.  Diz  a 

efetiva  qualidade  positiva  do  saber  de  alguém  em 

determinada  área  do  conhecimento.  É  qualidade  do 

saber que merece atenção, respeito e aplauso. Pode até 

ainda não ter sido notado, nem aplaudido, mas merece 

ser notado, respeitado e aplaudido. Notável digno de 

apreço  ou  louvor  (Novo  Aurélio,  pág.  1417).  Já 

notório,  portanto,  é  o  que  é  notado,  é  conhecido, 

referido,  respeitado  e  aplaudido,  com  ou  sem 

merecimento.  A palavra notável implica avaliação de 
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qualidade, envolve sempre o subjetivismo do avaliador. 

Já  a  palavra  notório  indica  algo  objetivamente 

observado e que pode por isto mesmo ser comprovado. 

(MACHADO,  Hugo  de  Brito.  Notório  saber. 

Disponível em http://bdjur.gov.br. Publicado aos 23 de 

junho de 2005. Acesso aos 02 de setembro de 2011)

Partindo de uma análise semântica, já se percebe que 

notório conhecimento vai além da habilitação formal, já reconhecida, inclusive, 

como  desnecessária  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  (RE  167137/TO  –  DJ. 

18/10/1994)

Uma  interpretação  baseada  numa  pré  compreensão 

constitucional, consentânea com a importância e magnitude da Corte de Contas 

no  sistema  constitucional  brasileiro,  bem  como  com  sua  finalidade 

constitucional,  não  conduz  a  outra  conclusão  senão  a  de  que  os  notórios 

conhecimentos  exigidos  para  a  investidura  em tão  importante  cargo  –  o  de 

Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  –  é  aquele  conhecimento,  embora  não 

necessariamente obtido por meio de habilitação formal, em cursos reconhecidos, 

realmente  profundo  relativamente  às  matérias  elencadas  no  artigo  28,  da 

Constituição  do  Estado,  bem  como  reconhecido,  referido,  respeitado  e 

aplaudido.

Numa análise acurada do curriculum vitae acostado ao 

processo de indicação/escolha do requerido KENNEDY SOUZA TRINDADE 

__________________________________________________________________________ 
Edifício Sede do MP-GO - Rua 23, esq. c/ Av. Fued José Sebba, Q. 6, L. 15/25, sala 148, bloco A, 

Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74805-100, telefones: (62) 3243-8230/3243-8231

                                                                     53 

http://bdjur.gov.br/


78ª Promotoria de Justiça de Goiânia – Defesa do Patrimônio Público
_______________________________________________________________

extraem-se as seguintes informações:

FORMAÇÃO

.  Nível  Técnico  –  Formado  em  Agrimensura,  pela  Escola 
Técnica Federal de Goiás.

. Superior Completo – Bacharel em Engenharia Civil – turma de 
1991, pela UCG – Universidade Católica de Goiás.

Experiência Profissional:

.  Desenvolveu projetos fundiários nos Estados do Amazonas e 
Rondônia, nos anos de 1982 a 1984;

. Diretor de Operações do DER-GO, de 1994/1995;

.  Presidente do CRISA – Consórcio Rodoviário Intermunicipal 
S/A, de 1995/1998;

. Eleito Deputado Estadual para a legislatura 1999/2003;

. Reeleito Deputado Estadual para a legislatura 2003/2007;

. No Parlamento Goiano foi Presidente da Comissão de Serviços 
e  Obras  Públicas,  Presidente  da  Comissão  de  Finanças  e 
Orçamento e ainda Presidiu a Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação;

. Diretor Geral da Assembleia Legislativa, de fevereiro/2007 até 
outubro/2010, exonerado a pedido.

Para melhor visualização das atividades desenvolvidas 

pelo  requerido,  apontadas  no  curriculum  vitae e  do  período  de  tempo 

correspondente, segue o quadro abaixo:
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ATIVIDADES PERÍODO DE TEMPO

Desenvolveu projetos fundiários nos Estados 
do Amazonas e Rondônia

 De 1982 a 1984

Diretor de Operações do DER-GO De 1994 a 1995

Presidente do CRISA De 1995 a 1998

Eleito Deputado Estadual De 1999 a 2003

Reeleito Deputado Estadual De 2003 a 2007

Diretor Geral da Assembleia Legislativa De fevereiro/2007 a outubro/2010

Obs:  No Parlamento  Goiano foi  Presidente  da  Comissão de  Serviços  e  Obras  Públicas, 
Presidente  da  Comissão  de  Finanças  e  Orçamento  e  ainda  Presidiu  a  Comissão  de 
Constituição, Justiça e Redação. 

Constata-se,  portanto, que  nenhuma  das  atividades 

declaradas  foram  devidamente  comprovadas,  além de  não serem de  notórios 

conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, e, muito menos 

notórios conhecimentos de Administração Pública.

Além do requerido não ter habilitação formal nas áreas 

do conhecimento mencionadas pelo artigo 28, § 1º, inciso III, da Constituição do 

Estado de  Goiás,  à  época  em que foi  escolhido Conselheiro do Tribunal  de 

Contas  do  Estado  de  Goiás,  porquanto,  das  informações  constantes  do 

curriculum vitae, a única que foi informada foi a sua formação em Engenharia 

Civil,  não  restando demonstrado  no  processo  de  escolha  e  tampouco  no 

procedimento  investigatório  instaurado  pelo  Ministério  Público  que,  de  fato, 

possuía  tais  conhecimentos  e  mais,  que  eles  eram  conhecidos,  referidos, 

respeitados e aplaudidos, enfim, notórios. 
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O requerido, pelo que consta de seu curriculum vitae e 

pelo  que  resultou  apurado  na  investigação  realizada,  quando  foi  nomeado 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, nunca havia exercido o 

magistério, não havia proferido palestras na área jurídica, contábil, econômica e 

financeira ou de administração pública, tampouco havia escrito artigos e livros a 

respeito, não havia sido aprovada em concursos públicos de provas e títulos, a 

fim  de  tornar  público  ou,  conforme  a  dicção  legal,  tornar  notório o  seu 

conhecimento.

Com  base  nessas  considerações,  constata-se  que  a 

situação  fática  que  motivou  a  prática  do  ato  de  nomeação  do  requerido 

KENNEDY DE  SOUZA TRINDADE encontra-se  dentro  daquela  zona  de 

certeza  negativa,  onde  é  certo  não  caber  a  aplicação  do  termo  carente  de 

determinação  –  notórios  conhecimentos  jurídicos,  contábeis,  econômicos  e 

financeiros e de administração pública, empregado pelo constituinte no artigo 

28, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Goiás.

A falta de habilitação formal na área jurídica, contábil, 

econômica  e  financeira  ou  de  administração  pública,  aliada  à  falta  de 

demonstração, no processo de escolha para o cargo de Conselheiro do Tribunal 

de  Contas,  por  qualquer  meio  que  fosse,  de  que  o  requerido possuía  tais 

conhecimentos e que eles eram notórios, evidencia que, de fato, não preenchia 

ele os requisitos constitucionais para a investidura no referido cargo e que a 

indicação/escolha,  desbordando  os  limites  da  discricionariedade,  constituiu 
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abuso do exercício do poder e frontal violação às disposições constitucionais 

federais  e  estaduais  que  regem  a  matéria,  além  de  violação  ao  princípio 

constitucional da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da finalidade, da 

publicidade  e  do  devido  processo  legal,  todos  expressão  do  princípio 

democrático.”

Continua  a ilustre  Dra.  Fabiana  Lemos Zamalloa  do 

Prado em suas explanações:

“Vale transcrever,  pela precisão e adequação ao caso 

ora em debate, bem como pela autoridade de quem emana, trechos do  parecer 

exarado por Gilmar Ferreira Mendes, atualmente Ministro do Supremo Tribunal 

Federal,  em  consulta  realizada  pelo  Estado  do  Tocantins,  por  ocasião  do 

julgamento do Recurso Extraordinário 167137/TO:

[…]

Deve-se  advertir  que  o  princípio  da  unidade  da 

Constituição  não  expressa  a  ideia  de  uma  simples 

integração  em  documento  escrito.  Trata-se, 

efetivamente,  de  consagrar  uma  interpretação  da 

Constituição,  enquanto  instrumento  de  uma 

comunidade pluralista  e  não raras  vezes  conflituosa, 

voltada  para  assegurar  a  unidade  da  comunidade 

política  (Ehmke,  Prinzipien  der 
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Verfassungsinterpretation, cit., p. 164 (187)

[…] não basta, pois, no plano federal, que o indicado 

para o cargo goze de notoriedade em uma das ciências 

dispostas no inciso III, é preciso, além disso, que seja 

experiente no desempenho de atividades relacionadas 

com elas.

O  dispositivo  insere-se  numa  linha  de  evolução 

constitucional,  que  privilegia  o rigor  na seleção dos 

membros  da  corte  de  contas,  em  prol  do 

aprimoramento constante de sua excelência. 

[…] 

Hoje, ainda que se conceda que o diploma universitário 

não  seja  indispensável  para  evidenciar  os 

conhecimentos específicos – tópico controvertido em 

doutrina – é inegável que o pressuposto constitucional 

do  notório  saber  numa  das  ciências  arroladas  pelo 

constituinte deve ser demonstrado, antes da nomeação, 

de modo inequívoco.

[…] 

A melhor  interpretação  é  a  que  se  dá  ao  texto  seu 

verdadeiro  sentido,  o  da  aptidão,  mas  de  aptidão 
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reconhecida  por  alguém que  escreveu trabalhos,  deu 

entrevistas,  fez conferências e análises de conjuntura 

econômico político-financeira do país.

[…] 

É ponto certo, assim que, mesmo sendo o indicado para 

integrar a Corte de Contas diplomado em alguma das 

ciências abrangentes dos saberes dispostos no art.  73 

da Lei Maior, isto não é o bastante para lhe assegurar a 

nomeação. É preciso, mais além, que o interessado haja 

se  destacado no seu  ramo de  conhecimento  – e  que 

apresente, antes de ser nomeado, comprovação de seu 

prestígio na área e a prova de atuação, por dez anos, 

em função ou atividade que demande o saber cobrado 

pelo constituinte.

[…] 

Evidentemente notório saber há de ser aquele relevante 

para o desempenho das funções técnicas dos tribunais 

de contas. Isto exclui o notório saber em odontologia 

como credencial para membro da corte, uma vez que 

entre as competências que a própria Lei Fundamental 

comete ao tribunal,  nenhuma requer proficiência  em 
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tal área do conhecimento. Exclui, outrossim, o mero 

senso  comum,  por  mais  notável  e  universalmente 

reconhecido  que  seja  na  coletividade.  Possuir  o 

nomeado bom senso há de ser requisito genérico para 

o cargo,  não se  dispensando,  além disso o saber  de 

perito. É evidente, outrossim, que o só fato de haver 

sido  o  indicado  prefeito  ou  vereador  não  é  prova, 

bastante  em si,  do  notório  saber  numa  das  ciências 

enumeradas no art.  73,  §  1º,  inciso III,  da Carta da 

República  –  da  mesma  forma  que  a  circunstância 

avulsa de alguém exercer a advocacia não evidencia 

notório saber em Direito.

[…] 

Vale  repetir,  para  a  compreensão  do  dispositivo  em 

causa da Carta de 1988, o exato magistério de Castro 

Nunes:

'O  essencial  é  que  seja  a  proficiência  técnica  não 

somente notória, mas adequada à função'.

Não é concebível que outro tenha sido o desiderato do 

constituinte ao exigir dos integrantes dos tribunais de 

contas dos novos Estados notório saber. Este saber, à 
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evidência, só pode ser o útil para a consecução dos fins 

técnicos  que  a  Constituição  comete  aos  tribunais  de 

contas. Equivale a dizer que se exige dos nomeados, 

também  aqui,  a  mesma  excepcional  perícia  e 

prolongada prática em direito, administração pública, 

contabilidade, finanças ou economia a que alude o art. 

73, § 1º, III, da Lei maior, pois estas são as áreas de 

saber  afetas  às  competências  que  o  constituinte 

entregou aos tribunais de contas (art. 71 c/c art. 75)

[…] 

Afinal,  tanto  seria  escarnecer  do  STF,  em  1891, 

nomear um médico para cumprir as suas funções de 

último  intérprete  do  direito,  como  é  indefensável  e 

teratológico  que,  hoje,  se  nomeie  para  exercer  as 

tarefas  especiais  de  controle  de  contas  da 

Administração,  um  dentista  ou  alguém  que  sequer 

concluiu o 2º grau, e que ostenta por título, tão-só, o 

respeito pelo modo como conduz a sua vida privada. 

[…].  (MENDES,  Gilmar  Ferreira.  RDA nº  197,  p. 

335/342,  jul/set,  1994.  Livraria  e  Editora  Renovar 

Ltda./FGV, Rio de Janeiro)

Vale pontuar que no caso acima mencionado, relativo à 
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nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o qual 

guarda  estreita  semelhança  com o  caso  ora  em debate,  o  Supremo Tribunal 

Federal,  no  Recurso  Extraordinário  167137/TO,  julgando  procedente  a  ação 

popular  intentada  para  a  declaração  de  nulidade  do  ato  de  nomeação  de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do referido Estado, assim se pronunciou:

TRIBUNAL  DE  CONTAS.  NOMEAÇÃO  de  seus 

membros  em Estado  recém-criado.  Natureza  do  ato 

administrativo.  Parâmetros  a  serem  observados. 

AÇÃO  POPULAR  desconstitutiva  do  ato. 

TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DE 

TOCANTINS.  PROVIMENTO  DOS  CARGOS  DE 

CONSELHEIROS.  A  nomeação  dos  membros  do 

Tribunal de Contas do Estado recém-criado não é ato 

discricionário mas vinculado a determinados critérios, 

não  só  estabelecidos  pelo  art.  235,  inciso  III,  das 

disposições gerais,  mas também naquilo que couber, 

pelo art. 73, § 1º, da CF. Notório saber – Inciso III, art. 

235 e III, § 1º, art. 73, CF. Necessidade de um mínimo 

de  pertinência  entre  as  qualidades  intelectuais  dos 

nomeados  e  do  ofício  a  desempenhar.  Precedente 

histórico: parecer de Barbalho e a decisão do Senado. 

AÇÃO POPULAR. A não observância dos requisitos 
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que vinculam a nomeação enseja a qualquer do povo 

sujeitá-la  a  correção  judicial,  com  a  finalidade  de 

desconstituir o ato lesivo à moralidade administrativa. 

Recurso  extraordinário  conhecido  e  provido  para 

julgar procedente a ação. (RE 167137/TO -  2ª Turma - 

Rel. Min. Paulo Brossard – julgamento 18/10/1994)”

Assim,  pode-se  afirmar que  o  ato  administrativo  de 

nomeação  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Goiás  é  a 

conjunção  da  aplicação,  vinculada  à  Constituição,  pela  Administração,  de 

pressupostos  e  requisitos  jurídicos  determinados  e  da  interpretação 

administrativa de termos indeterminados, conclui-se que tal ato não refoge ao 

controle  do  Poder  Judiciário,  como  inclusive  decidiu  a  Suprema  Corte  no 

Recurso Extraordinário acima mencionado.

E não poderá ser  outra a conclusão,  a não de que 

uma pré compreensão constitucional da importância do Tribunal de Contas no 

regime  democrático  –  por  ser,  por  excelência,  órgão  de  controle  da 

Administração Pública. Tratar a escolha da composição do Tribunal de Contas 

como algo insuscetível de controle pelo Poder Judiciário é ignorar a existência 

dos  requisitos  objetivos  estipulados  pela  Constituição  Federal  e  pela 

Constituição  Estadual  e  minimizar  a  importância  de  referida  instituição  no 

sistema constitucional brasileiro.

Além de que, a atividade de atribuição de sentido a 
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termos indeterminados utilizados pelo legislador na definição dos motivos do ato 

administrativo, por constituir atividade hermenêutica está submetida à revisão 

pelo Poder Judiciário, a quem, em última instância, compete a função de dizer o 

direito (jurisdictio) e interpretar a Constituição.

Some-se,  ainda,  o  fato  de  que  a  interpretação  do 

sentido  da  Constituição  e  das  leis  pelo  Poder  Judiciário  não  elimina  aquele 

âmbito de discricionariedade, que porventura possa surgir, diante daquela zona 

de incerteza quanto à extensão do conceito indeterminado. Apenas lhe reconhece 

os confins e declara os seus contornos.

Sobre o assunto, colaciona-se trecho da lição do mestre 

Melo:

[…] a  pronúncia  judicial  nesses  casos  não invade  o 

mérito  do  ato  nem  se  interna  em  avaliações 

inobjetiváveis, mas recolhe a significação possível em 

função do texto, do contexto e da ordenação normativa 

como um todo, aprofundando-se até o ponto em que 

pode extrair razoavelmente da lei um comando certo e 

inteligível.  […]  A  discricionariedade  fica,  então, 

acantonada  nas  regiões  em  que  a  dúvida  sobre  a 

extensão do conceito ou sobre o alcance da vontade 

legal é ineliminável. (MELO, Celso Antônio Bandeira 

de.  Curso  de  direito  administrativo.  São  Paulo: 
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Malheiros, 2004)

Frisa-se, uma  vez  mais,  que  esse  âmbito  de 

discricionariedade não resultou verificado no presente caso, porquanto seja certo 

que a situação de fato que autorizou a prática do ato de nomeação do requerido 

como  Conselheiro do  Tribunal  de  Contas  encontra-se  na  zona  de  certeza 

negativa do termo indeterminado – notórios conhecimentos – onde é certo não 

caber a aplicação do conceito.

Impõe-se  acrescentar,  por  necessário,  que  mesmo os 

atos discricionários estão submetidos ao controle judicial. Vale relembrar que o 

motivo  do  ato  administrativo  faz  parte  de  sua  configuração  legal  e  sua 

verificação está incluída na análise da legalidade. Apurar se realmente ocorreu a 

situação de fato definida ou não em lei como autorizadora da prática do ato não 

encerra um juízo acerca da razoabilidade ou conveniência do ato, mas apenas 

acerca da existência da sua causa. Constatada a falsidade do motivo, é dizer, a 

inocorrência  do  fato  autorizador  que  justifica  a  prática  do ato,  este  é  ilegal, 

porquanto baseado em fato inexistente.

Por sua vez, a doutrina clássica da insindicabilidade do 

mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário não mais prospera no Estado 

Democrático de Direito inaugurado com a Constituição Federal de 1988.

Conforme afirma Lucian, 

[…]  com  a  positivação  dos  princípios,  e  com  a 
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consciência de sua normatividade, aspectos que antes 

pertenciam ao mérito, passam a fazer parte do domínio 

da  juridicidade.  Então,  a  razoabilidade,  a 

proporcionalidade,  a  igualdade,  a  moralidade,  a 

impessoalidade,  a  eficiência  que  antes  poderiam ser 

considerados  aspectos  do  juízo  subjetivo  do 

administrador,  agora  são  aspectos  objetivos,  da 

legalidade.  (LUCIAN,  Juliana  Balbinot.  A 

discricionariedade  administrativa  e  os  conceitos 

jurídicos indeterminados. Jus Navigandi, Teresina, ano 

9,  n.  334,  6  jun.  2004.  Disponível  em: 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/5299)

E, invocando a lição de Germana de Oliveira Moraes, 

enfatiza que

[…]  o  controle  jurisdicional  se  exerce  em  dois 

momentos:  o 'controle da legalidade'  que consiste na 

verificação  da  correspondência  dos  elementos 

vinculados  com  a  'moldura  previamente  fixada  na 

norma', e o 'controle de juridicidade stricto sensu' que 

viria após o controle de legalidade, e corresponderia ao 

'exame de compatibilidade da valoração dos motivos e 

da  definição  do  conteúdo  do  ato  administrativo 
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predominantemente  discricionário  com  os  princípios 

jurídicos  outros  que  não  o  da  legalidade,  como  por 

exemplo,  com  o  princípio  da  proporcionalidade. 

(LUCIAN,  Juliana  Balbinot.  A  discricionariedade 

administrativa e os conceitos jurídicos indeterminados. 

Jus  Navigandi,  Teresina,  ano 9,  n.  334,  6  jun.  2004. 

Disponível  em: 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/5299)

Inquestionável,  portanto,  a  violação  ao  disposto  no 

artigo 28, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Goiás e a possibilidade 

de controle, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo ora impugnado.

XI -   DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO   

ARTIGO 28, § 1º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 

GOIÁS

Em análise aos ditames legais observa-se que para a 

investidura no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás é 

necessário, ainda, que o indicado conte mais de dez anos de exercício de função 

ou  de  efetiva  atividade  profissional  que  exija  conhecimentos  jurídicos, 

contábeis,  econômicos  e  financeiros  ou  de  administração  pública  (artigo  28, 

inciso IV, da Constituição do Estado de Goiás).
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In  casu,  não  restou  comprovado  nos  autos  que  o 

requerido  possuía  os  conhecimentos  jurídicos,  contábeis,  econômicos  e 

financeiros  ou  de  administração  pública,  exigidos  pelo  artigo  28,  §  1º,  da 

Constituição Estadual. 

Assim,  verifica-se que   o requerido não preenchia,  à 

época em que foi indicado e escolhido para ocupar o cargo de Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, os requisitos previstos no § 1º, inciso IV 

do  artigo  28,  da  Constituição  do  Estado  de  Goiás,  porquanto  as  atividades 

desenvolvidas até então ou não exigiam os conhecimentos previstos no § 1º, 

inciso III, do artigo 28, da Constituição Estadual – como é o caso do cargo de 

Deputado Estadual – ou não perfaziam o tempo necessário, conforme se extrai 

do curriculum vitae apresentado. 

XII -   DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS  

Dessume-se  de  todo  o  apurado  no  Inquérito  Civil 

Público que além da violação direta ao disposto no artigo 28, § 1º, inciso III e 

IV, da Constituição do Estado de Goiás, ao artigo 75 da Constituição Federal e 

ao princípio da motivação dos atos administrativos,  conforme já  exposto em 

itens  anteriores,  a  nomeação  do  requerido KENNEDY  DE  SOUZA 

TRINDADE ofendeu  o  princípio  da  legalidade,  da  moralidade,  da 

impessoalidade,  da  publicidade  e  da  eficiência  administrativa,  plasmados  no 
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artigo 37, da Constituição Federal de 1988. 

Em  análise  ao  conjunto  probatório  jungido  ao 

cartapácio,  verifica-se  que a  nomeação  do  requerido,  longe  de  constituir  o 

resultado  de  um  processo  de  efetiva  aferição  de  atributos  expressamente 

exigidos pela Constituição Federal e Estadual,  consistiu na materialização de 

uma troca de favores políticos entre ele e os Deputados Estaduais subscritores 

da peça de indicação junto a Assembleia Legislativa. 

A desídia com que foi  tratado todo o processo deixa 

claro  tal  premissa,  porquanto  essa  troca  de  favores  restou  confirmada  pela 

atitude dos membros do Poder Legislativo que, mesmo diante da total ausência 

de  comprovação  dos  requisitos  constitucionais  no  processo  de  escolha, 

aprovaram a  indicação  do  requerido no  mesmo  dia,  sem adotar  uma  única 

providência para que efetivamente ficasse demonstrado nos autos a existência da 

situação fática, delineada na Constituição, para a prática do ato administrativo 

de aprovação da indicação.

No caso,  o modo como os envolvidos no processo de 

escolha violaram o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, 

da publicidade, além da eficiência administrativa, porquanto a escolha de pessoa 

que  não  ostente  os  atributos  expressamente  exigidos  pela  Constituição 

compromete a eficiência do controle sobre a atividade administrativa a cargo do 

Tribunal de Contas.
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Denota-se  de  todo  o  processo  que  a  escolha  de 

membros  cuja  aptidão  não  foi  devidamente  demonstrada,  com violação  aos 

requisitos  constitucionais,  constitui  violação  ao  princípio  democrático, 

porquanto,  além  de  não  atender  à  finalidade  última  do  ordenamento 

constitucional – o interesse público – compromete a legitimação do exercício do 

poder pelo órgão de controle.

Frisa-se  que,  como  é  cediço, o  controle  externo 

realizado  pelo  Tribunal  de  Contas  atende  a  uma  exigência  de  natureza 

constitucional consistente na prestação de contas por parte dos gestores públicos, 

princípio  sensível  da  Constituição,  cuja  inobservância  enseja,  inclusive,  a 

intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal, bem como do Estado 

em seus municípios (artigo 34, inciso VII, letra d e artigo 35, inciso II, da CF).

É importante lembrar que o dever de prestar  contas, 

confere  consistência  normativa  ao  princípio  democrático,  garantindo  a 

consecução do interesse público que orienta o ordenamento constitucional.

Em  suma,  a prestação  de  contas  pressupõe  dois 

sujeitos:  o  que  presta  contas  e  aquele  a  quem  são  prestadas  e  somente  se 

concretiza quando a relação, além de formal, é materialmente efetivada.

A propósito, não basta o agente público prestar contas 

ao órgão de controle se este apenas formalmente as verificar. Há de ser material, 

substancial,  efetiva  a  verificação,  procedida  por  órgão  cujos  integrantes 
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detenham os conhecimentos exigidos constitucionalmente para o exercício da 

função  de  controle.  Integrantes  cuja  legitimidade  advenha  de  processo  de 

escolha  conforme  a  Constituição,  que  instituiu  órgãos  de  controle  externo 

técnicos, com membros cujos conhecimentos sejam notórios nas matérias que 

manejarão, por ocasião do exercício da judicatura.

Trata-se de pressuposto, exigido pela Constituição, para 

que  o  dever  de  prestar  contas  e,  em  consequência,  o  controle  externo, 

perfectibilizem-se,  dando  concretude  ao  princípio  democrático,  tanto  na  sua 

dimensão material, quanto na sua dimensão organizativo  procedimental.

Destarte,  fartamente  demonstrada  a 

inconstitucionalidade  da  nomeação  do  requerido KENNEDY  DE  SOUZA 

TRINDADE para  o  cargo  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  de  Goiás, 

imperativa a declaração de nulidade do Decreto de  04 de novembro de  2010, 

publicado no Diário Oficial nº 20.975, que o nomeou.”

XIII -   DO PEDIDO  

Ante o exposto, requer o Ministério Público: 

1. Seja a presente ação autuada e processada na forma 

do rito preconizado pelo artigo 17, da Lei n.º 8.429/92;
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2.  Seja  determinada  a  notificação  dos requeridos 

KENNEDY  DE  SOUZA  TRINDADE,  ESTADO  DE  GOIÁS  e 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS para oferecerem, 

caso  queiram,  manifestação  preliminar,  conforme  art.  17,  §  7º,  da  Lei  n.º 

8.429/92,

                                      3. Seja recebida a petição inicial, determinada a citação 

dos requeridos,  via  mandado,  para,  caso  queiram,  contestar  os  termos  da 

presente ação,  facultado ao Oficial  de Justiça a permissão estampada no art. 

172, § 2º, do Código de Processo Civil;

4. A produção de todas as provas em direito admitidas, 

notadamente  a  juntada  posterior  de  documentos,  depoimento  pessoal  do 

requerido  KENNEDY DE SOUZA TRINDADE, enfim.;

5. A isenção do pagamento de taxas e emolumentos, 

adiantamentos de honorários periciais e quaisquer outras despesas processuais;

6.  A condenação  dos requeridos ao  pagamento  das 

custas, emolumentos processuais e ônus de sucumbência;

7. A juntada  do  Inquérito  Civil  Público  nº 

201100017109.

Postula,  por  fim,  a  PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, 

com a declaração de nulidade do decreto que nomeou o requerido KENNEDY 

DE SOUZA TRINDADE como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 

de Goiás.
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Dá-se  à  causa  o  valor  de  R$  1.000,00  (mil  reais) 

meramente para efeitos fiscais.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Goiânia, 02 de outubro de 2013.

      

VILLIS MARRA
− Promotora de Justiça  – 
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