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MINISTRO ROBERTO BARROSO MANTÉM LIMINAR QUE SUSPENDEU DECRETO SOBRE INDULTO 
O relator da ADI 5874 manteve a liminar deferida pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, durante o recesso 
do Tribunal, e solicitou a inclusão do processo em pauta, tendo em vista a urgência da matéria. 
O ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a liminar concedida pela presidente da 
Corte, ministra Cármen Lúcia, que suspendeu o Decreto 9.246/2017, que concede indulto natalino e comutação de 
penas. Barroso é o relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5874, ajuizada pela procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, contra o decreto, na qual a presidente do STF decidiu cautelarmente durante o recesso do 
Judiciário. 
Em exame sumário do caso, no qual a Presidência da República se manifestou em defesa da validade integral do 
decreto, o ministro entendeu que o decreto viola o princípio da separação dos Poderes, diante da impossibilidade de 
o Poder Executivo dispor sobre matéria penal, à efetividade mínima do Direito Penal. Também assinalou violação à 
efetividade mínima do Direito Penal e aos deveres de proteção do Estado quanto à segurança, justiça, probidade 
administrativa e direitos fundamentais dos cidadãos, e também violação ao princípio da moralidade administrativa por 
desvio de finalidade. “As alterações introduzidas na minuta encaminhada pelo Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária afastam o decreto dos objetivos constitucionalmente legítimos, produzindo efeitos que vulneram o 
interesse público e frustram as demandas mínimas da sociedade por integridade no trato da coisa pública”, afirmou. 
Barroso adiantou que levará à discussão a redução do prazo mínimo de cumprimento da pena para um quinto, 
previsto no decreto, uma vez que o benefício do livramento condicional, fixado por lei, exige o cumprimento de ao 
menos um terço da pena, e que este foi o patamar utilizado na concessão do indulto desde 1988 até 2015. 
URGÊNCIA 
O relator da ADI 5874 solicita, na decisão, a inclusão do processo em pauta para referendo da cautelar e, havendo 
concordância do Plenário, para julgamento do mérito, “tendo em vista a urgência da matéria e a tensão que a 
suspensão do indulto gera sobre o sistema penitenciário, sobretudo para os que poderiam ser beneficiados se não 
fossem as inovações impugnadas”. 
CF/AD 
 
DECANO REJEITA AÇÃO CONTRA ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE IMPEACHMENT DE MINISTRO DO STF 
O ministro Celso de Mello julgou inviável mandado de segurança contra decisão do presidente do Senado que 
rejeitou liminarmente a abertura de processo de impeachment contra ministro do STF. 
O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) a 
Mandado de Segurança (MS 34125) impetrado contra decisão do presidente do Senado Federal que rejeitou 
liminarmente a abertura de processo de impeachment contra o ministro Marco Aurélio, protocolado naquela Casa 
Legislativa em 2016. 
O mandado de segurança foi impetrado no STF pelo advogado que protocolou o pedido de impeachment. Ele 
questiona ato do então presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, que, em decisão individual, negou 
seguimento à denúncia formulada por ele contra o ministro Marco Aurélio pela suposta prática do crime de 
responsabilidade. De acordo com a decisão do presidente do Senado, a petição não trouxe comprovação documental 
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da condição de cidadão do denunciante, que deveria ser feita por meio da juntada do título de eleitor e de certidão de 
quitação eleitoral. Também não haveria justa causa para o pedido, uma vez que os atos apontados foram praticados 
no regular exercício da jurisdição, que podem ser objeto de revisão e recursos no âmbito do próprio STF. 
Para o autor do MS 34125, não caberia ao presidente do Senado emitir juízo de valor sobre o recebimento ou não da 
representação, que deveria ser lida em sessão e despachada para uma comissão especializada para discutir o 
pedido. 
Em sua decisão, o ministro Celso de Mello lembrou que a Lei 1.079/1950 consagrou o princípio da livre 
denunciabilidade popular, atribuindo legitimidade ao cidadão para formular acusação, perante o Senado, contra 
magistrados do Supremo. Para tanto, ressaltou, o denunciante deve comprovar que se encontra em posse plena de 
seus direitos políticos. O fato de o denunciante não ter apresentado os documentos necessários legitima o ato do 
presidente do Senado de não processar o pedido de impeachment. 
O ministro explicou que o Plenário do Supremo já reconheceu a competência do presidente da Casa Legislativa para 
exercer controle liminar sobre a regularidade formal, a viabilidade ou a idoneidade jurídica da denúncia popular. Em 
decisão recente, frisou, o Supremo reconheceu a plena legitimidade do presidente do Senado para, individualmente, 
em decisão fundamentada, ordenar o arquivamento de denúncia formulada contra ministro do STF nos casos de 
suposta prática de crimes de responsabilidade (agravo regimental no MS 34592). De acordo com o ministro, em se 
tratando de instauração do processo de impeachment contra ministro do Supremo, a observância da reserva de 
colegialidade somente incidirá na hipótese de recebimento da denúncia, e não nos casos de arquivamento liminar do 
pedido, quando a autoridade reconhece, de forma fundamentada, a inviabilidade da denúncia em razão da 
insuficiência de sua instrução ou por ser destituída de justa causa. 
Por fim, o decano ressaltou que não cabe Supremo analisar ações mandamentais que questionam atos individuais ou 
colegiados das direções das casas ou das comissões do Congresso Nacional – praticada nos estritos limites da 
competência da autoridade questionada – por entender que esses atos se qualificam como típica matéria interna 
corporis, que deve ser resolvida, exclusivamente, no âmbito do Poder Legislativo. 
 
STF CONCLUI JULGAMENTO DE AÇÃO CONTRA NORMA DA ANVISA QUE PROÍBE CIGARROS COM AROMA 
E SABOR 
Com o empate na votação (5x5), o Plenário não alcançou o quórum mínimo de seis votos para se declarar a 
invalidade da norma, e ação foi julgada improcedente, mas em julgamento destituído de eficácia vinculante. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu nesta quinta-feira (1º) o julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 4874, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) contra a Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) 14/2012, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proíbe a adição de 
aroma e sabor em cigarros. Como a votação acabou empatada com cinco votos contrários e cinco favoráveis à 
declaração de inconstitucionalidade da resolução da Anvisa – o ministro Roberto Barroso declarou sua suspeição 
para o julgamento –, não foi alcançado o quórum mínimo de seis votos para se declarar a invalidade da norma, e a 
ação foi julgada improcedente, mas sem eficácia vinculante e efeitos erga omnes (para todos). Também foi cassada 
a liminar concedida em setembro de 2013 pela relatora da ADI, ministra Rosa Weber, suspendendo a aplicação 
parcial da resolução. 
O Tribunal se dividiu entre o entendimento de que a Anvisa agiu dentro de suas atribuições ao proibir a adição de 
essências de sabor e aroma ao cigarro, devido ao dano potencial das substâncias à saúde, e o fundamento de que 
ela extrapolou sua competência. Segundo esta segunda vertente, a agência deveria se limitar a proibir a circulação 
de produtos em situações de risco iminente à saúde, ou seja, em caráter emergencial. Como o resultado do 
julgamento não gerou tem efeito vinculante, não há empecilhos a eventuais decisões das demais instâncias do 
Judiciário acerca da resolução. 
O julgamento da ADI 4874 teve início em novembro de 2017, com a leitura do relatório da ministra Rosa Weber, as 
sustentações orais das partes e dos amici curiae. Na ação, a CNI sustentava que a Anvisa, na edição da resolução, 
utilizou de atribuição regulamentar prevista nos incisos III e XV do artigo 7º da Lei 9.782/1999, que trata do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, para atuar em caráter genérico e abstrato. Por isso, pedia que o STF desse a esses 
dispositivos interpretação conforme a Constituição no sentido de que essa atuação deveria ser direcionada a sujeitos 
determinados, em situações concretas e em caso de risco à saúde excepcional e urgente, declarando-se, 
consequentemente, a inconstitucionalidade da RDC 14/2012. 
No julgamento, houve maioria quanto à improcedência do pedido da CNI em relação à interpretação conforme a 
Constituição aos dispositivos da Lei 9.782/1999, ficando vencido, neste ponto, o ministro Marco Aurélio. O empate se 
deu no exame da constitucionalidade da resolução. 
VOTO DA RELATORA 
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Ao proferir seu voto na sessão desta quinta-feira (1º), a relatora afirmou, a respeito dos limites da competência 
normatizadora da Anvisa, que a liberdade de ação ou discricionariedade normativa das agências reguladoras 
encontra limites nos objetivos fixados na lei e nas políticas públicas estabelecidas pela administração central. 
“Mostra-se legítima a atuação normativa do agente regulador sempre que capaz de ser justificada como a integração 
de uma evidente escolha legislativa”, disse. 
A função regulatória das agências, segundo a ministra, não é inferior ou exterior à legislação, mas diferente, pelo seu 
viés técnico. “O poder normativo atribuído às agências reguladoras consiste em instrumento para a implementação 
das diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expresso na Constituição e na legislação setorial”, explicou. “Poder 
normativo não é Poder legislativo”. 
Quanto ao pedido de inconstitucionalidade da resolução, a relatora destacou que, a despeito do direito fundamental à 
liberdade de iniciativa, o Estado pode impor condições e limites para exploração de atividades privadas, tendo em 
vista a necessidade de sua compatibilização com os demais princípios, garantias e direitos fundamentais. No caso do 
controle do tabaco, a saúde e o direito à informação devem ser protegidos. “Os preceitos constitucionais que elevam 
a saúde à estatura de direito social de todos e atribui ao Estado o dever de garanti-la mediante políticas sociais que 
visem à redução do risco de doenças impõe a adoção de uma agenda positiva voltada à concretização deste direito”, 
explicou. Nesse contexto, a ministra entende ser possível à Anvisa tomar medidas repressivas concretas para 
suspender ou evitar risco iminente à saúde. 
Acompanharam a relatora os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Cármen Lúcia. 
Para o ministro Fachin, os paradigmas invocados pela Anvisa para a edição da resolução estão de acordo com 
normas internacionais que foram referendadas pelo Brasil. No mesmo sentido, o ministro Ricardo Lewandowski 
entendeu a agência agiu dentro do poder geral de polícia da administração pública em matéria sanitária para prevenir 
o problema de saúde pública que é o tabagismo, e lembrou que os aditivos em cigarros são um atrativo para o 
consumo do produto por jovens. 
Também para o ministro Celso de Mello, as agências regulatórias dispõem de liberdade e discricionariedade técnica 
que legitima a edição e a formulação de atos normativos destinados a viabilizar políticas públicas, “notadamente em 
áreas tão sensíveis quanto essa”. A presidente do STF, por sua vez, disse não ver nenhum tipo de exorbitância na 
medida, que visa ao cumprimento de finalidades postas tanto na Constituição quanto na lei, inclusive nos acordos 
internacionais firmados pelo Brasil. 
DIVERGÊNCIA 
O ministro Alexandre de Moraes divergiu parcialmente da relatora para considerar inconstitucionais os artigos da 
resolução da Anvisa que proíbem os aditivos de sabor em cigarros. Segundo seu entendimento, o dispositivo da lei 
que trata da atuação da Anvisa não apresenta inconstitucionalidade em sua redação, na medida em que deixa claro 
que essa atuação deve ocorrer na forma de medida cautelar em caso de risco iminente à saúde. Contudo, para 
Moraes, houve extrapolação na atuação legislativa por parte da agência, uma vez que todos os produtos derivados 
do tabaco são classificados como fonte de risco à saúde, e sua proibição foge da atuação, cautelar ou emergencial 
da Anvisa. Nesse sentido, a resolução assume a forma de ato administrativo autônomo, e, portanto, inconstitucional. 
“A delegação presente na lei de criação da agência não é um cheque em branco para que ela possa agir como bem 
entender”, afirma. 
Segundo o voto divergente, houve desrespeito ao princípio da legalidade e ao princípio da descentralização da 
atuação legislativa, pois a lei de criação da agência prevê o exercício da atribuição de regulamentar, controlar e 
fiscalizar produtos e serviços, incluindo cigarros e suas variações, mas dentro dos parâmetros legais. “Em momento 
algum a lei permitiu que se proibisse seja qual fosse a espécie de produto de tabaco”, afirmou. Com esse 
entendimento, considerou inconstitucionais os artigos da resolução que tratam da proibição dos aditivos de aroma e 
sabor, mantendo a parte relativa a limites máximos de nicotina e alcatrão, que, a seu ver, estão dentro da atuação 
regulamentar da Anvisa. 
O voto divergente foi seguido pelos ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e, em parte, pelo ministro Marco 
Aurélio. 
Para Luiz Fux, a Anvisa não pretendeu impedir ou prevenir riscos à saúde, mas sim não tornar os cigarros mais 
agradáveis e atraentes para os consumidores. A seu ver, o conteúdo da resolução é desproporcional, e o Poder 
Público, ao invés de impedir uma atividade econômica, tem outros meios – entre eles o publicitário –para tornar o 
cigarro menos atraente. 
O ministro Dias Toffoli assinalou que a atuação do Estado, por meio de programas de combate ao uso do cigarro, foi 
responsável pela queda do consumo do produto pela população brasileira nos últimos anos. O ministro reforçou o 
poder regulamentar da agência, mas entendeu que, na resolução contestada, a Anvisa o extrapolou. 
Também seguindo a divergência, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a edição da resolução violou o princípio da 
reserva legal, com consequências em termos de representatividade. “Se um órgão pode autorizar ou proibir 
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determinada atividade, estamos suprimindo o poder do Congresso Nacional de legislar sobre isso, e transferindo-o a 
um órgão burocrático”, afirmou. 
Para o ministro Marco Aurélio, a atuação das agências se dá no campo executivo, e tem caráter fiscalizador. Não 
pode haver delegação de atribuição do Congresso Nacional”, afirmou, citando o artigo 25 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), que revogou todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do 
Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional. “Cabe apenas ao Congresso 
proibir algum produto no território brasileiro, por melhor que seja a intenção”, concluiu. 
SP,FT,ED,CF/CR 
 
MINISTRO CASSA LIMINAR QUE SUSPENDIA MP SOBRE PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 
O relator das Reclamações, ministro Alexandre de Moraes, cassou decisão da Justiça Federal de Pernambuco que 
suspendia medida provisória que permitia a privatização da Eletrobras. Segundo o ministro, houve no caso 
usurpação da competência do STF. 
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou procedente o pedido feito pela  Câmara 
dos Deputados e pela União nas Reclamações (RCLs) 29477 e 29478, e cassou a liminar do juízo da 6ª Vara Federal 
de Recife (PE) que impedia a privatização da Eletrobras. De acordo com o ministro, a decisão de declarar a 
inconstitucionalidade do ato normativo em face da Constituição Federal, e retirá-lo do ordenamento jurídico com 
efeitos erga omnes (para todos), usurpa a competência do STF. 
No caso em questão, nos autos de uma ação popular, o juiz federal suspendeu os efeitos do artigo 3º, inciso I, da 
Medida Provisória (MP) 814/2017, que possibilita a privatização da Eletrobrás. 
O ministro ressalta que a ação popular foi ajuizada com objetivo de questionar a configuração normativa do setor 
elétrico nacional e a medida liminar foi concedida para suspender abstratamente os efeitos do artigo 3º, inciso I, da 
MP 814/2017. Esta situação, segundo o relator, atribui ao ato reclamado, na prática, alcance e conteúdo semelhante 
ao produzido pelo STF nas ações direta de inconstitucionalidade. 
“Não importa, dessa forma, se o pedido de declaração de inconstitucionalidade consta como principal ou, 
disfarçadamente, incidenter tantum [incidentalmente], pois o objeto principal da referida ação popular pretende retirar 
do ordenamento jurídico o ato impugnado com efeitos erga omnes, sendo, inclusive, idêntico ao objeto de 
questionamento na ADI 5884, recentemente, ajuizada nesta Corte”, afirmou o ministro. 
Em sua decisão, além de cassar o ato questionado, o relator determina a extinção da ação popular em curso na 
Justiça Federal de Pernambuco. 
Leia a íntegra da decisão na RCL 29477 e RCL 29478. 
VP/AD 
 
NEGADA LIMINAR CONTRA DECISÃO QUE PROÍBE MUNICÍPIO DA BA DE REALIZAR CONTRATAÇÕES 
TEMPORÁRIAS 
A decisão da presidente do STF mantém entendimento que proibiu contratações temporárias na área de saúde em 
Guanambi (BA) e determinou a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, caso necessário. 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, negou pedido de liminar na Suspensão de 
Tutela Provisória (STP) 1, ajuizada pelo Município de Guanambi (BA) contra decisão do Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJ-BA) que proibiu a municipalidade de realizar contratações temporárias na área de saúde e determinou a 
nomeação de candidatos aprovados em concurso público, caso haja necessidade de pessoal. 
O juízo da 2ª Vara dos Feitos Cíveis e Anexos da Bahia julgou improcedente uma ação civil pública na qual o 
Ministério Público estadual (MP-BA) pedia que o prefeito e o Município de Guanambi se abstivessem de realizar 
contratações temporárias ou de renovar contratos já existentes para a realização de atividades prestadas pela 
administração pública, rescindissem os contratos apontados pelo MP na ação e substituíssem todos os contratados 
por candidatos aprovados no concurso público realizado em 2015. 
Contra a decisão de primeira instância, o MP-BA interpôs apelação ao TJ-BA, apresentando também pedido 
autônomo de tutela provisória para dar efeito suspensivo ao recurso. A relatora do caso no TJ baiano deferiu o 
pedido e suspendeu os efeitos da sentença, proibindo o município de fazer novas contratações ou renovar os 
contratos vigentes, e determinando que, caso necessite de profissionais nas respectivas áreas, a Prefeitura deve 
nomear os candidatos aprovados em cadastro de reserva do certame. 
No STF, o município alega que a decisão do TJ-BA estaria causando grave lesão à ordem pública, principalmente no 
tocante à normal execução dos serviços públicos de saúde, diante da necessidade de contratação temporária para 
combate a endemias. De acordo com a Prefeitura, a decisão impõe a nomeação de candidatos aprovados em um 
certame que já teve o prazo de validade vencido, o que geraria ônus para a administração, uma vez que o município 
vai assumir compromissos financeiros de natureza continuada. 
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DECISÃO 
A ministra, ao decidir, observou que o município, embora tenha alegado que a decisão traria prejuízo ao combate a 
endemias, não apresentou documentos que comprovem tal fato. Da mesma forma, não ficou demonstrado nos autos 
a grave lesão à economia pública que justifique o deferimento da medida liminar sem antes ouvir o Ministério Público 
baiano. A presidente do STF determinou que o MP-BA seja intimado para se manifestar em até cinco dias, e, na 
sequência, que se dê vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo mesmo prazo. 
NOVIDADE 
A classe processual “Suspensão de Tutela Provisória (STP)” substitui a “Suspensão de Tutela Antecipada (STA)”. A 
alteração foi implementada no STF, no final de 2017, por meio da Resolução STF 604, em razão das inovações 
trazidas pelo novo Código de Processo Civil (CPC). O pleito do município baiano é o primeiro dessa classe 
processual a chegar à Suprema Corte. 
MB/AD 
 
DECANO REJEITA AÇÃO CONTRA ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE IMPEACHMENT DE MINISTRO DO STF 
O ministro Celso de Mello julgou inviável mandado de segurança contra decisão do presidente do Senado que 
rejeitou liminarmente a abertura de processo de impeachment contra ministro do STF. 
O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) a 
Mandado de Segurança (MS 34125) impetrado contra decisão do presidente do Senado Federal que rejeitou 
liminarmente a abertura de processo de impeachment contra o ministro Marco Aurélio, protocolado naquela Casa 
Legislativa em 2016. 
O mandado de segurança foi impetrado no STF pelo advogado que protocolou o pedido de impeachment. Ele 
questiona ato do então presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, que, em decisão individual, negou 
seguimento à denúncia formulada por ele contra o ministro Marco Aurélio pela suposta prática do crime de 
responsabilidade. De acordo com a decisão do presidente do Senado, a petição não trouxe comprovação documental 
da condição de cidadão do denunciante, que deveria ser feita por meio da juntada do título de eleitor e de certidão de 
quitação eleitoral. Também não haveria justa causa para o pedido, uma vez que os atos apontados foram praticados 
no regular exercício da jurisdição, que podem ser objeto de revisão e recursos no âmbito do próprio STF. 
Para o autor do MS 34125, não caberia ao presidente do Senado emitir juízo de valor sobre o recebimento ou não da 
representação, que deveria ser lida em sessão e despachada para uma comissão especializada para discutir o 
pedido. 
Em sua decisão, o ministro Celso de Mello lembrou que a Lei 1.079/1950 consagrou o princípio da livre 
denunciabilidade popular, atribuindo legitimidade ao cidadão para formular acusação, perante o Senado, contra 
magistrados do Supremo. Para tanto, ressaltou, o denunciante deve comprovar que se encontra em posse plena de 
seus direitos políticos. O fato de o denunciante não ter apresentado os documentos necessários legitima o ato do 
presidente do Senado de não processar o pedido de impeachment. 
O ministro explicou que o Plenário do Supremo já reconheceu a competência do presidente da Casa Legislativa para 
exercer controle liminar sobre a regularidade formal, a viabilidade ou a idoneidade jurídica da denúncia popular. Em 
decisão recente, frisou, o Supremo reconheceu a plena legitimidade do presidente do Senado para, individualmente, 
em decisão fundamentada, ordenar o arquivamento de denúncia formulada contra ministro do STF nos casos de 
suposta prática de crimes de responsabilidade (agravo regimental no MS 34592). De acordo com o ministro, em se 
tratando de instauração do processo de impeachment contra ministro do Supremo, a observância da reserva de 
colegialidade somente incidirá na hipótese de recebimento da denúncia, e não nos casos de arquivamento liminar do 
pedido, quando a autoridade reconhece, de forma fundamentada, a inviabilidade da denúncia em razão da 
insuficiência de sua instrução ou por ser destituída de justa causa. 
Por fim, o decano ressaltou que não cabe Supremo analisar ações mandamentais que questionam atos individuais ou 
colegiados das direções das casas ou das comissões do Congresso Nacional – praticada nos estritos limites da 
competência da autoridade questionada – por entender que esses atos se qualificam como típica matéria interna 
corporis, que deve ser resolvida, exclusivamente, no âmbito do Poder Legislativo. 
Confira a íntegra da decisão. 
MB/AD 
 
MANTIDA DECISÃO QUE DETERMINOU NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS PARA CARGO DE 
MÉDICO NO PI 
A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, negou pedido do estado para suspender liminares que determinaram a 
nomeação dos médicos. Para a ministra, não ficou demonstrada nos autos grave lesão à ordem e à economia 
públicas. 
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A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, indeferiu pedido de Suspensão de Liminar 
(SL 912) formulado pelo Estado do Piauí contra decisões da Justiça local que determinaram a nomeação de médicos 
classificados em concurso público realizado pela Secretaria de Saúde do estado. Segundo a ministra, não ficou 
demonstrado de que modo as nomeações estariam causando grave lesão à ordem e à economia públicas. 
As nomeações foram determinadas pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) em liminares concedidas em mandados 
de segurança impetrados por médicos que alegavam que, embora classificados no concurso, somente um aprovado 
foi nomeado dentro do prazo de validade do certame. Afirmaram ainda que havia várias pessoas contratadas 
precariamente para exercer o cargo no lugar dos concursados. 
No pedido de suspensão de liminar, o estado sustentou que caminha no sentido de ver nomeados todos os 
candidatos aprovados e classificados no concurso em discussão, “pois as nomeações estão se dando num ritmo 
acelerado”. Por isso, alegava que as decisões judiciais que determinaram as nomeações “não protegem 
verdadeiramente o interesse público”, pois apresentam grande efeito multiplicador e causam grave lesão à ordem e à 
economia públicas, interferindo na discricionariedade administrativa do chefe do Poder Executivo e afetando as 
contas públicas, “com vultoso impacto financeiro”. 
DECISÃO 
No exame do caso, a ministra Cármen Lúcia assinalou que a discussão sobre a nomeação de candidatos aprovados 
em concurso público preteridos pela contratação temporária de outros profissionais para o desempenho de 
atribuições próprias dos respectivos cargos não é nova no STF, e citou diversos precedentes no sentido de que o 
Judiciário pode determiná-la. 
A ministra verificou ainda que, conforme os acórdãos do TJ-PI, o Estado promoveu a contratação de profissionais 
temporários para o exercício de atividades que, em princípio, deveriam ser desempenhadas pelos candidatos 
aprovados no concurso público. “A lesão à economia pública decorrente dos custos inerentes à nomeação dos 
interessados e aprovados no número de vagas, por si só, não justifica o deferimento de suspensão, porque, no caso 
vertente, os gastos com a contraprestação pelos serviços médicos são inevitáveis, em favor dos contratados 
temporários ou dos interessados”, afirmou. 
Ainda de acordo com a decisão, o entendimento linear de que qualquer decisão judicial que determine desembolso 
de recursos públicos possa ser objeto imediato de suspensão, como pretendia o estado, contraria os princípios e 
fundamentos adotados pelo regime de contracautela, uma vez que o pedido de suspensão de liminar não é 
sucedâneo de outros remédios processuais previstos na legislação. 
CF/AD 
 
 
 


