
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

ExcelentÍssimo Senhor Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal

A PRESIDENT A DA REPÚBLICA, devidamente representada

pelo Advogado-Geral da União (artigo 22 da Lei nO9.028, de 12 de abril de

1995), vem, respeitosamente, com fundamento no inciso LXIX do artigo 5° da

Constituição Federal e no artigo 1° da Lei nO 12.016, de 7 de agosto de 2009,

impetrar o presente

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO

com pedido de liminar

contra ato do Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, em

decorrência da não suspensão do P R O C E S SO N° O O 5 . 3 3 5/2 O I 5 - 9 junto

ao TCU (REPRESENTAÇÃO CONTRA A CONDUÇÃO DO

PROCESSO W 005.335/2015-9.DE TOMADA DE CONTAS

DO GOVERNO DA REPÚBLICA REFERENTE AO

EXERCÍCIO DE 2014. CONFIGURANDO EXCEÇÃO DE

SUSPEIÇÃO/lMPEDIMENTO E INFRAÇÃO À VEDAÇÃO

LEGAL).



I - DO CASO DOS AUTOS

Em 05.10.2015, a Presidenta da República ofereceu exceção de

suspeição contra a condução do processo N o O O 5.335/2 O I 5 - 9 em curso no

Tribunal de Contas da União, sob o fundamento de que o relator teria se

antecipado ao juízo de mérito na imprensa jornalística (vide cópia anexa).

Ocorre que o Tribunal de Contas da União, em publicação da

pauta do plenário no dia 06.10.2015, às 16:21hs, determinou que a

representação (processo nO 026.641/2015-5 I) fosse apreciada em sessão

conjunta com o Processo 005.335/2015-9, em que se aprecia as contas do

governo da República relativas ao exercício de 2014. Todavia, na referida

pauta, não há menção ao processo que deveria ser constituído em apartado

para apreciar a exceção de suspeição.

No despacho do Presidente do TCU, determinou-se que a exceção

de suspeição fosse:

"[ ...] dirigida ao juiz da causa (art. 312 da Lei 5.869/1973. c/c art.
298 do R!TCU). encaminhe-se ao gabinete do Relator da matéria.
Exmo. Ministro Augusto Nardes. Tendo em vista da alegação de
infração à vedação legal por parte de Ministro desta Corte. remeta-
se cópia da presente petição ao Exmo. Ministro Vice-Presidente.
Raimundo Carreiro. para que. no exercício das funções de
Corregedor do Tribunal. adote as providências a seu encargo (art.
32 do RlTCU)"

Essa conduta, ao deixar de suspender a causa principal, sem a

instrução adequada para a exceção de suspeição, termina afrontando o

Regimento Interno do TCU e o Código de Processo Civil, de aplicação

subsidiária aos processos administrativos em curso na Corte de Fiscalização,

por determinação do próprio regimento interno (RI/TCU).
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Diante da nota publicada pelo Relator do TCU, Ministro Augusto

Nardes, às 19:48hs do dia 05.10.2015 (logo após receber a aludida exceção de

suspeição), o Advogado-Geral protocolou, no dia 06.10.2015, o pedido de

aditamento (ora anexo) arrolando testemunhas para comprovar a suspeição

(do magistrado) alegada.

11- DA ATUAÇÃO DA AGU

Preliminarmente, é de se registrar que a atuação da Advocacia-

Geral da União no pala ativo deste processo tem fundamento no artigo 22 da

Lei nO9.028, de 1995. Confira-se:

"Art. 22. A Ad\'Ocacia-Gera/ da Uniüo e os seus ôrg{{os l'incu/ados,
nas respectil'as áreas de atuaç{{o,.ficam autorizados a representaI'
judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da República.
das /nstituiç<Jes Federais referidas no Titu/o IV. Capitulo IV da
Constituiç{{o, bem como os titu/ares dos ,V!inistérios e demais
ôrg{{os da Presidência da República, de autarquias e .fimdaçlies
públicas .federais. e de cargos de natureza e,\pecia/, de direç{{o e
assessoramento superiores e daqueles e/etivos, inclush'c
promOl'endo açüo pena/ pril'ada ou representando perante o
Ministério Público, quando l'itimas de crime. qual/fo a atos
praticados /lOexercício de suas atribuiçiies constitucionais, legais
ou regulamentares, no interesse público, e.\pecia/me/lte da Uni{{o,
suas re.\pectil'as all/arquias e .fimdaçlies. ou das Instituiç<Jes
mencionadas. podem/o, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar
habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes
públicos de que trata este artigo ...

Como se verá adiante, à Presidenta da República, Chefe do

Poder Executivo da União, foi imputada a prática de atos na apuração das

contas do governo federal de 2014, em processo tramitado perante o TCU.

Atos que, por sua própria natureza, teriam sido praticados no exercício de suas
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atribuições constitucionais. Acontece que os atos apontados, na verdade,

foram perpetrados em estrito cumprimento da lei, no interesse público lato

sensu e da União em particular. Nessa hipótese, a lei prevê que a Advocacia-

Geral da União pode representar judicialmente os agentes da União, inclusive

impetrando mandado de segurança.

III - DA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Segundo o inciso LXIX do artigo 5° da Constituição Federal,

"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,

não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa

juridica no exercício de atribuições do Poder Público ". Ora, ao processar

como exceção de suspeição sem suspender o processo principal, o Tribunal de

Contas violou direito líquido e certo (da Presidenta da República) -

consubstanciado nas garantias constitucionais do juiz natural e, portanto, do

devido processo legal (incisos XXXVII, L1V e LV do artigo 5° da Constituição

Federal I ) - de ter suspensa a apreciação das contas do governo da República

relativas ao exercício de 2014. Vulnerou-se, assim, a garantia constitucional

de ser apreciada por juiz absolutamente isento e imparcial, as questões

invocadas no processo TC 005.335/2015-9.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil em vigor estabelece,

expressamente, que as suspeições dos magistrados serão processadas em autos

I L1V - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal:
LV - aos litigantes. em processo judicial ou administrativo. c aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa. com os meios e recursos a ela inerentes:
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apartados, conforme dispõe a regra do art. 138, ~ 1°: "o juiz mandará

processar o incidente em separado". Também no 311. 313, o Código de

Processo Civil dispõe que a suspeição será processada como exceção, em

petição, cujos autos serão remetidos, com todos os documentos, ao Tribunal:

"Art. 313. De~pachando a petiçào. o juiz. se reconhecer o
illlpedillleJl/Oou a suspeiçào. ordenará a relllessa dos autos ao seu
suhstituto legal: elll caso COJl/rário.dentro de 10 (dez) dias. darú
as suas raz(Jes. acolllpanhadas de doculllentos e de rol de
testemunhas. se hOll\'er, ordenando a remessa do,\' aulos {lO
trihunat:"

No que se refere à suspensão da causa, determina o art. 265 do

Código de Processo Civil:

"Art. 265. SlI.\pende-se o processo: {...j 111- quando jár 0pos/a
exceçào de incolllpetência dojuizo. da câlllara ou do trihunal. helll
COIIIOde sll.\peiçào ou illlpedillleJl/O dojuiz."

Na orientação do Superior Tribunal de Justiça, prevalece o

entendimento de que a causa fica suspensa com o oferecimento de suspeição

do juiz. Nessa linha, cite-se:

"( ..)
2. O Código de Processo Civil prevê que o juiz. ao receher a
petiçào de exceçào de sll.\pensào possui duas alternath'as: ou
reconhece a slf.'peiçcio. ordenando a reme.\'sa dos au/os ao seu
suhstituto legal. ou relllete os autos ao Trihunal para que ajulgue.
caso em (Iue o proce.\',\'O /icarú suspenso a/é que seja
definitivalllente julgada (...j" (REsp 1226050/RS. ReI. Ministro
MAURO CAMI'BELL MARQUES. SEGUNDA TURMA.
julgado em 01/03/2011. DJe 15/03/2011).

Mesmo rejeitada a exceção de suspeição, o processo ficará

suspenso até o julgamento definitivo do processo principal (art. 306, CPC),

conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 763.762/GO, ReI.
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Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2005,

Dl 10110/2005, p. 346).

As disposições insertas nos dispositivos do Código de Processo

Civil são aplicáveis ao Tribunal de Contas da União, por força do que

estabelece o art. 298 do RITCU:

"Art. 298. Aplicam-se suhsidiariamel/le no Trihunal as di.\jJosiçfjes
das normas processuais em vigor. no que couher e desde que
compatíveis com a Lei Orgânica"

Em síntese, o direito positivado determina expressamente que

oferecida a suspeição do juiz, a petição será, procedimental mente, processada

em separado da causa principal (que ficará suspensa), devendo ser julgada a

exceção pelo Tribunal, em apartado, antes das questões de mérito discutida no

processo principal, o que não está sendo observado pelo Tribunal de Contas

da União.

IV - DA SUSPEiÇÃO DO RELATOR NO TCU

De início, é preciso registrar que, nos termos do ~ 3° do artigo 73

da Constituição Federal, "os Ministros do Tribunal de Contas da Uniao terao

as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens

dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à

aposentadoria e pensa0, as normas constantes do art. 40". Igual regra está

contida no artigo 73 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do

Tribunal de Contas da União). Em outras palavras, no exercício de seu mister

constitucional - a que a própria Constituição chama de "jurisdiçao" -, os

ministros do TCU estão jungidos aos mesmos impedimentos dos magistrados,
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valendo lembrar que o devido processo legal é regra constitucional aplicável

aos processos administrativos e judiciais (art, 5°, LV, CF),

E entre as vedações aos juízes, previstas na Lei Complementar nO

35, de 14 de março de 1979 (Loman), está a do inciso 1II do artigo 36:

''Art. 36 - É I'edado ao magistrado:
(. ..)
111 - manifestar. por lfuallfuer meio de comlllJicaç.tlo. opinil7o

sobre processo pendente dejulgamemo. seu ou de outrem. oujuízo
depreciativo sobre de.\]mchos. mtos ou semenças. de órgtlos

judiciais. ressalvada a critica nos autos e em obras técnicas OU/lO
exercício do /uagislério. ,.

Assim, a aplicação, aos ministros do Tribunal de Contas da

União, da citada norma da Lei Orgânica da Magistratura decorre diretamente

da previsão constitucional. Ainda que assim não fosse, o Regimento Interno

do TCU (RITCU) traz idêntica vedação aos integrantes daquela Corte de

Contas, conforme inciso VII do artigo 39, nos seguintes termos:

"Art. 39. i; l'edado ao ministro do Tribunal:
VII - manifestar. por lfuallfuer meio de comunicaçtlo. 0pll1laO

sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem. ou
emitirjuizo depreciatim sobre de.\pachos. l'OtOSou sentenças de
órgtlosjudiciais, ressall'ada a critica nos autos e em obras técnicas
ou 110 exercício de magistério: "

Tais preceitos homenageiam o valor da imparcialidade que

sempre há de reger a relação entre os juízes (incluídos, aqui, os "juízes de

contas") e seus jurisdicionados,

Em suma, e tendo em vista que compete ao Tribunal de Contas

da União "apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da

RepÚblica, mediante parecer prévio" (inciso I do artigo 71 da CF), é ilegal a

conduta de ministro do TeU de "manifestar, por qualquer meio de

comunicaç(io, opinião" sobre essas contas, ainda pendentes de apreciação,
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As manifestações do Ministro Relator junto ao TCU não

constituem declarações genéricas. Ao contrário, manifesta opinião concreta

sobre o processo de contas da Presidente da República, ainda pendente de

apreciação. Referida conduta é ilegal e acarreta a suspeição do ministro, além

das possíveis consequências de ordem disciplinar. Fala-se em suspeição, pois

não se trata de fato objetivo que, uma vez observado, gera o impedimento do

magistrado. Aqui, cuida-se de hipótese em que se coloca em dúvida a

imparcialidade do julgador, a partir de evidências nesse sentido

(manifestações anteriores ao julgamento).

À mingua de referência explícita sobre quais as hipóteses de

impedimento e as de suspeição tanto na Lei nO 8.443, de 1992, quanto no

Regimento Interno do TCU, deve-se lançar mão do Código de Processo Civil,

em decorrência do já citado art. 298 do RI/TCU. Em qual hipótese de

suspeição se adequa o caso aqui analisado? Naquela prevista no inciso V do

artigo 135 do CPC ("Art. 135. Reputa-sefimdada a suspeição de parcialidade

do juiz. quando (...) V-interessado no julgamento da causa em favor de uma

das partes "). Veja-se, a propósito, o voto do Ministro Marco Aurélio, relator,

no julgamento, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, do Habeas

Corpus n° 74.203:

"ProFerido voto quanto à competência e. relativamel1le ao
agravo. passo a votar no habeas-corpus propriamente dito. sem
al1les reconhecer o doloroso envolvimel1lo do Doutor Antônio
Pereira Reis. pai da \'itil/la.

Re({jirmo o que consignei ao deferir a liminar:
'( ..)
Se de um lado a elaboraçâo do voto encontra

justificatiJ'(J no/àto de Sua Excelência haver/igurado. ao
que tudo indica. como revisor da apelaçâo. isso no
primeiro julgamento. quando. acolhida a preliminar de
nulidade. niio se adentrou no /néri/o. de outro é certo lfue
mio podia. /ÍJra das quatro paredes concernentes a tal
recurso. no julgamento dos embargos que nada tinham a
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l'er com a matena. l'eiculá-la. Houvesse a emisstlo de
juizo ocorrido quando dojulgamel1/o da apelaç'tlo. ter-se-
ia. quando muito - por estar envolvida. em /IIn primeiro
passo. apenas preliminar - desapego li organicidade que
norteia o Direito. Todavia, deu-se, repita-se. em pleno
julgamento de emhargos in/i'ingentes nos lluais o tema
ntlo estava em discusstlo. por isso implicando. neste
relance. al1/ecipaçtlo indel'ida de voto que acahou sendo
confirmado no segundo julgamento da apelaçtlo. Neste
exame preliminar, o fato surge com contornos de
antecipaçlio de elltendimellto incompatível, à primeira
vislio, com o artigo 36, inciso 111, da Lei Orgânica da
j~/agistratura (Lei Complementar n" 35/79). segundo o
qual:

'Artigo 36 - t vedado ao Magistrado:
1- (..)
11- ( ..)
111 Manifestar. por qualquer meio de
comllllicaçtlo. opinitlo sohre processo pendente de

julgamento. seu ou de outrem. oujuí:::o depreciativo
sohre de.\paclws. \'otos ou sentenças. de órgtlos

judiciais ressalvada a crítica nos autos. em ohras
técnicas ou no exercício do magistério .. (Revista
dos Tribunais n" 366/316)

Teotônio Negrlio, in Código de Pracesso Civil e
Legislaçlio Processual em vigor, 27" ediçlio, em nota de
rodapé ao citado artigo, remete a precedente do Tribunal
Federal de Recursos, da Im'ra do Ministro j~/árcio
Ribeiro, 110 qual ficou assentado ser suspeito o juiz que,
desnecessariamente, antecipa 110.1' autos sua opinmo a
propásito de questlio que ulteriormente del'erá decidir. '

Acrescellto que este precedente, COlUlulllltOanterior à Lei
Orgânica da Magistratura Nacional, implicou reconhecimento
da suspeiçlio em caso 110 qual sequer estam em jogo a liberdade.
Aplicou-se o Código de Processo Ch'iI de 1939, mais precisamente
o inciso 111 do artigo 185, segundo o qual considerava-se Úllldada
a suspeita de parcialidade do juiz quando 'particularmente
interes.mdo na dedwio da cau.m '. Eis a ementa do acárdlio:

'SUSPEIÇÃO - Juiz que prejulga o mérito da causa -
Serenidade que del'e n/tlllter o magistrado, quando
averbado de suspeito - Aplicaçlio do art. 185, n. 111, do
Cádigo de Processo Civil. '

(..)
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() conl'encimen/o quefi)rmei na análise inicial encontra-se
robustecido. (...) Agora, tem-se nO\'o quadro também a enl'O!l'er
sIlspeiçlio. "

Como se vê, embora a ementa do acórdão se refira,

equivocadamente, a "impedimento",2 o caso foi mesmo de suspeição, fundada

no inciso III do artigo 36 da LOMAN, combinado com o inciso V do artigo

135 do CPC (norma equivalente ao inciso III do artigo 185 do Código de

Processo Civil de 1939, referido no precedente),

No próprio Tribunal de Contas da União, em sessão de 30 de

março de 2005, o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU

suscitou questão de ordem, em face de declarações proferidas na mídia, pelo

então Ministro Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, que culminou com a

renúncia da relataria do Processo objeto do questionamento, conforme registra

a Ata nO 10, de 30 de março de 2005, in verbis:

"DESIGNAÇÃO DE NOVO RELATOR DE PROCESSO
O Senhor Procurador Geral. após manifestar seu apreço pelo Ministro
Substituto Lincoln Magalhães da Rocha e Irisar que agia por dever de
oficio. suscitou questão relativa a manifestação daquela autoridade,
puhlicada no jornal Folha de São Paulo desta data, acerca de
Representação feita pelo Ministério Público Federal que lhe
incumbia relatar.
Lembrou o Senhor Procurador Geral que, ao expressar, em jornal de
circulação nacional, seu pensamento a respeito do mérito da matéria
ainda a ser apreciada pelo Tribunal, o Ministro Substituto Uncoln
Magalhães da Rocha poderia ter se tornado impedido, uma vez que
o inciso 111do art. 36 da Lei Complementar n. 35/79 - Lei Orgânica
da Magistratura, aplicável aos Ministros e Auditores desta Casa por
força dos ~~ 3° e 4° do art. 73 da Constituição Federal, veda aos
l\'lagistrados manifestarem, "por qualquer meio de comunicação,
opinião sobre processo pendente de jul~amcnt() seu ou de outrem".
Por fim. destacou o Senhor Procurador Geral que a questão que suscitava
não representava qualquer manifestação prévia de sua opinião acerca do
mérito da Representação em foco.

, "IMPEDIMENTO - ANTECIPAÇÃO DE JUizo. Constatando-se haver o magistrado emitido juizo de
valor sobre a controvérsia antes do momento propicio. forçoso é concluir pelo respectivo impedimento. a
teor do disposto no artigo 36. inciso 111.da Lei Orgânica da Magistratura. Isso ocorre quando. no julgamento
de embargos infringentes. revela convencimento sobre matéria que lhe é estranha. porquanto somente
possível de ser examinada uma vez provido o recurso e apreciada a apelação que a veiculou:'
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Em seguida, o Presidente, após ressaltar a importância do
questionamento feito pelo Senhor Procurador Geral, já que a
nenhum Ministro é dado falar em nome do Trihunal, chamou
atenção para o fato de que, caracterizada eventual violação do
art. 36 da Loman, seria viável, nos termos do ~ I fi do art. 138 do
Código de Processo Civil, aplicávcl suhsidiariamente ao TCU
por força da Súmula n. 103 desta Cortc, cventual argüição de
impedimento do relator, com inevitáveis renexos sobre o
desenrolar do feito.
Ao pedir para lazer uso da palavra. o Senhor Ministro Substituto
Lincoln Magalhãcs da Rocha afirmou que as expressões que
empregara na entrevista que concedera ao jornal não caracterizariam
manifestação de opinião sobre o mérito do processo que lhe cabia relatar.
mas apenas juízos de valor. em tese. acerca de procedimentos que
poderiam Oll não caracterizar boas práticas de gestão na administração
pública.
Contudo, dado o caráter polêmico que certamcnte passaria a cercar
a matéria a partir da 'Iuestão levantada pelo Senhor Procurador
Geral, o Senhor Ministro Substituto entendcu que prosseguir como
relator do feito poderia acarretar transtornos para sua condução,
além de poder causar eventuais constrangimentos para o Tribunal c
para seu Presidente. Assim. a fim colaborar para preservação da boa
imagem pública do TeU. declarou seu impedimento. na forma do
parágrafo único do art. 151do Regimento Interno.
Desse modo1 o Presidente determinou o sorteio de novo relator do
processo em foco. o que foi feito nesta mesma sessão. com indicação do
Ministro Benjamin Zymler para exercer a função. (destacou-se)

Tal ata de julgamento revela que a própria Corte de Contas zela

pela imparcialidade de seus integrantes (magistrados), em estrito respeito ao

devido processo legal. Daí a importância de se aplicar o mesmo entendimento

no presente caso.

v - DAS OPINIÕES ANTECIPADAS DO RELATOR JUNTO

AOTCU

Configura direito elementar de qualquer cidadâo ser julgado por

JUIZ imparcial. O ordenamento jurídico pátrio contempla uma série de
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preceitos vocacionados a assegurar a efetividade da referida garantia

constitucional.

Não obstante, o relator do Processo nOO O 5.335/2 O I 5 - 9 junto

ao TCU responsável pela condução da apreciação das contas (de 2014) do

governo federal, antes da submissão do tema ao colegiado de Contas, utilizou-

se de diversos veículos de comunicação social para, de forma expressa e

precisa, expressar seu posicionamento na condição de Ministro da Corte de

Contas. É o que atestam, a título de exemplo, as seguintes passagens:

"LASIER PREVÊ RENÚNCIA DE DILMA

Em entrevista à Rádio do Vale, de Estrela, o senador Lasier Martins
(PDT) contou que recebeu do ministro do Tribunal de Contas da
União. Augusto Nardes, a informação de que a Corte vai rejeitar as
contas da presidente Dilma Rousseff devido às pedaladas tiscais.

-Sentamos lado a lado na Expointer e perguntei: 'No que vai dar
esse negócio?'. Ele respondeu: 'o Tribunal de Contas vai
rejeitar as contas da presidente' - relatou o pedetista.

O senador disse ainda que, na sua opinião, com a rejeição das
contas, Dilma vai acabar renunciando antes do fim de outubro:

-Ela não vai aceitar responder a um processo de impeaehmenf'
(fonte: Zero Hora, terça-feira, 15.09.15, na coluna de
@rosaneoliveira- documento anexo, grifos não originais).

"Rellltor pede rejeição dlls COlltllSde Dilmll em 20/4*
() millis/I'O Augus/o Nardes. rela/or de processo que avalia o
balallço da UIIÍ(/O.recomendou aos colegas do Trihullal de Comas
da UnÍ(/o (TCU) que deem parecer pela rejeiçâo das cOII/as do
governo da presideme Dilma Rousse{r em 201./. A propos/o COIIS/O
de documell/o dis/rihuído por ele aos gohine/es da cor/e no./im da
1I0i/ede quill/a:/eira. I.
r ..]
£m comullic(l(lo ellvilldo 1I0Sdemllis millistros, Nllrdes explicou
que cllbe 11reprm'lIçlio dlls COlltllS"de"ido à rele,'ãllcill dos efeitos
dlls irregulllridlldes relllciolllldlls à execução dos orçllmelltos ", As
contas, segundo ele argUI11l!1I1oll, "lll;O estl;o el1' cOluliç(ies tle
serem IIprol'lldlls, recomel/{Illlulo-se SUIIrejeiçlio pelo COllgresso
Nllciolllll"", (Estadão, matéria publicada em 2 de outubro de
2015).
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"Relator diz que TCU encontrou RS 40 billlões em 'pedoladas'
I/lIS contos de Dilmo *
() rela/or das comas de 201-1 do gOl'erno Dilma Rousse.ff 110

Tribullal de Coli/as da Ullhio (TCU). Augus/o Nardes. qfirmou
lIes/a quima:feira. OI. em entreviHa ao vivo à Rádio Estadlio que
rai liberar seu 1'0/0 para os demais millis/ros a/é o.fim do dia.
,Hesmo sem abrir o voto, Nardes deu demonstmç(jes c/ams de sua
orientaçlio ao comentar as "pedaladas fisc(lis" e o momento
I'ivido pelo Pais:
"As contas presidenciais sempre fomm aprovadas com res.mh'as
pelo TCU nos últimos 80 (IIIOSe ninguém tinha comgem de
mudar esse quadro, Eu resolvi nllldar esse quadro. Nâs aqui mio
somos o Grécia, que tem a Europo para salvá-Ia. Nâs mesmos
temos que resolver os problemas do Bmsil", disse Nardes.
Questionado sobre se considemria lI.\' "pedaladas fiscois"
operações de crédito entre a Caim e o Tesouro Nacional, o que é
vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LR F), Nardes disse
que seguiria o entendimento da área técnica e citou números
lel'lllltlulm' pelos auditores do tribunal.
"Ntio posso antecipar meu voto, mas posso falar que encontmmos
RS 40 billujes em pedaladas. Foi utilizado (pelo gOl'erno) dinheiro
dos baacos, como Banco do Brasil, Cai'l;a e BNDES, pam pagar
progmmas sociais do glJl'erno. Posso dizer também que o glJl'erllo
deveria ter contingenciado RS 38 billujes em gastos públicos 110

fim de 2014, mas mio fez isso ", disse Nardes.
() jornal () Es/ado de S.l'aulo apurou que o rela/lÍrio da lÍrea
/écni('{/. que /ambém será finalizado hoje. rai cOllsiderar as
'j,edaladasfiscais" 1II11 procedimemo irregular. () documel1/o. com
aproximadamente 300 páginas, rai embasar os r%s dos ministros
17oju!gamenl0, que ocorrerá na semana l/ue vem. Segundo ,Vardes,
que mio quis comen/ar o rela/ório dos /écllicos. ojulgamen/o sobre
as col1/as de 20/-1 será realizado na próxima ql/llr/a:feira.
O ministro também comentou sobre o quadro geral da economia.
"A SitllllÇlio do Pail' é muito grt,,'e e todo mundo está "Í\'endo isso.
O desemprego está aumentando em todo o Pais e a perda de
confiança é muito gmnde. Qualquer cidadlio com conta no bonco
que deÍ>;ade cumprir seus deveres precisa apertllr o cinto pam
fazer os pagamentos devido.l' de Sllll.\'colltas. O gOl'erllo tem que
fazer a mesma coiso e o ato de contillgellciar gastos é exatamellte
is,m", afirmou. (fonte: Estado de São I'aulo, matéria publicada
em 10 de outubro de 2015).
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"Nardes recebe grupo prÓ-impeachment e defende agilizar
deci.f{;o sobre Di/ma *
() ministro Augusto Nardes, re,\j}(JIlsávelpela processo que analisa
as contas de 201-1 da presidente Dilma Rousse{f no TCU. recebeu
nesta segunda:/éira (28) ill/egrall/es de movimento que pede o
impeachment da petista,
Ao final do encontro, ao lado de uma mani/éstante que carregm'a
um boneco do ex-presidente Lula vestido com roupas de
presidiário, Nardes diz que "quanto mais breve POs,\'Í\'el"as coll/as
,(rJremjulgadas, "melhor para a naçüo brasileira ",
"El'peramos que a gell/e.fáça um trabalho imp0r/all/e para o pais,
.lá deI/lOStodo o direito do contraditório, demos os prazos, todo o
procedimento ill/erno que se estabelece, {".j Quanto mais bre\'e
possível {a decisüo}, melhor para a naçüo brasileira ", díz o
ministro.
A oposiçüo aposta que o tribunal rejeite as contas da gestüo de
Dilma em 201-1 para ,(rmolecer argumentos do pedido pelo
a(r/stamell/o da presidell/e apresell/ado à Câmara,
() ministro também diz ao grupo que está "trabalhando muito para
.finalizar o relatÓrio" e que tem a expectati1'a de que "no mais
tardar nesta semana, a gente possa já definir uma data para a
l'otaçüo ",
Ele tell/a tranquilizar os mani/éstall/es dizendo que o tribunal é
"eminentemell/e técnico" e que todos os que estâo trabalhando 110

caso "selo concursados ", "Vi1'emos uma democracia, () Brasil
precisa tral1.\pirar a democracia," O grupo puxa palmas ao
ministro depoís da conversa." (Fonte: Folha de São Paulo. matéria
publicada em 28 de setembro de 2015,

"Para Nardes, TeU "(ará histÓria" {lO julgar contas *
"Quem estlÍ /10 poder lui 12 anos não aceíta contestaçües. " É este
o diagnÓstico do ministro Augusto Nardes para o clima
beligeronte aim/o em torno do julgamento das contas da
presidente Di/ma Roussej pelo Tribunal de Contas da Unhio
(TCU), Relator do processo - que deve ir ao plenário em até ]0
dias-, Nardes pre1'ê /11/1 apl'(Jjimdamell/o da crise politica e
econômica, diz que um evell/ual impeachmell/ é problema do
Congresso e garante: "O Teu jarlÍ histâria"." (Fonte: Valor
Econômico, matéria publicada em 24 de setembro de 2015),

Estas são, apenas, algumas das diversas matérias publicadas pela

imprensa, tendo por objeto declarações explícitas firmadas pelo Relator junto
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ao Tribunal de Contas da União. Tal conduta não se coaduna com a missão

atribuída a um Ministro da Corte de Contas, que deve guardar sigilo de seus

votos até a efetiva prolação perante o Colegiado, ferindo, em consequência, o

juiz natural, expressão do Estado democrático de direito.

VI - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA

LIMINAR

Nos termos do inciso 111do artigo 7° da Lei nO 12.016, de 7 de

agosto de 2009, "ao despachar a inicial, ojuiz ordenará (..) que se suspenda

o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fimdamento relevante e do

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente

deferida ". Em outras palavras, para a suspensão liminar do ato impugnado no

mandado de segurança, há de se demonstrar a fumaça do bom direito (jumus

bani juris) e o perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in

mora).

Pois bem, o filll1US bani juris se encontra patentemente

demonstrado pela argumentação jurídica acima declinada, que se socorre de

jurisprudência firme no sentido de que a exceção de suspeição é processada e

julgada em separado da causa principal, ficando esta última suspensa.

Já o periculum in mora é evidenciado pelo fato de que a

apreciação das contas sob comento está marcada para a próxima quarta-feira

(dia 07.08.15) no Tribunal de Contas da União - quando haverá o julgamento

da exceção de suspeição em conjunto com a apreciação das contas (de 2014)

do governo federal. Ao final da apreciação das contas no TCU, poderá haver
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graves consequências à impetrante, em decorrência da vulneração ocorrida ao

juiz natural que marca o devido processo legal (art. 5°, XXXVII, LIV e LV,

CF), porquanto, está em jogo as contas do governo federal submetidas à

apreciação do Tribunal de Contas da União, cujos procedimentos regimental

e legal devem ser observados.

VII - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, a impetrante requer:

a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte para

suspender o PROCESSO N° 005.335/2015-9 em curso

no TCU até que se julgue a exceção de suspeição oposta pela

Presidenta da República;

b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações;

c) a intimação do Procurador-Geral da República, a fim de

proferir parecer;

d) ao final, a concessão da segurança para garantir que a exceção

de suspeição oferecida junto ao TCU suspenda o julgamento

das contas do governo relativas ao exercício de 2014.

A impetrante provará o alegado pelos documentos ora anexados

a esta petição inicial.

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