TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 943-93.2010.6.24.0000 - CLASSE 32—
MAJOR VIEIRA - SANTA CATARINA
Relatora: Ministra Cármen Lúcia
Recorrentes: Israel Kiem e outro
Advogados: Ronei DanleIli e outros
Recorridos: Coligação Uma União por Major Vieira (PMDB/PT) e outro
Advogado: Jean Carlo Medeiros de Souza

ELEIÇÕES 2008. Recurso especial eleitoral em recurso
contra expedição de diploma. Inelegibilidade de
ex-presidente de Câmara Municipal. Alínea g do inc. 1 do
art. 1 0 da Lei Complementar n. 64190. Contratação de
assessor jurídico sem concurso público. Contas
inicialmente rejeitadas pelo Tribunal de Contas de
Santa Catarina. Recurso contra expedição de
diploma baseado em inelegibilidade superveniente. Nova
decisão do Tribunal de Contas que afasta a
inelegibilidade. Aplicabilidade, por analogia, no § 10 do
art. 11 da Lei n. 9.504197. Recurso especial provido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em prover o recurso, nos termos das notas de julgamento.
Brasília, 14 de junho de 2012.

ca
MINISTRA CARMEN LUCIA - RELATORA

REspe n o 943-93.2010.6.24.0000/SC

RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Recurso especial
interposto por Israel Kiem e David Ferens Primo contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina, que cassou os seus diplomas nos cargos
de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do Município de Major Vieira/SC
(fI. 367).
O caso
2. Francisco Juraczeky e a Coligação Uma União por Major
Vieira ajuizaram recurso contra expedição de diploma contra Israel Kiem e
David Ferens Primo, diplomados no cargo de prefeito e vice-prefeito,
respectivamente, do Município de Major Vieira/SC.
Alegaram que, em razão da contratação irregular de assessor
jurídico sem concurso público, o Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina rejeitou, por irregularidade insanável, as contas da Câmara Municipal
no exercício de 2005, período em que o ora Recorrente Israel Kiem exercia a
presidência daquele órgão.
Como a decisão do Tribunal de Contas estadual transitou em
julgado em 10.10.2008, sustentaram que Israel Kiem estaria inelegível
nas eleições de 2008, por aplicação do art. 1, inc. 1, g, da Lei Complementar
n. 64190 (fls. 22-26).
3. O Tribunal Regional Eleitoral catarinense deu provimento ao
recurso contra expedição de diploma por considerar que o trânsito em julgado
da decisão do Tribunal de Contas de Santa Catarina foi posterior ao pedido de
registro, razão pela qual cassou os diplomas de Israel Kiem e David Ferens
Primo, em acórdão cuja ementa é a seguinte:

"ELEIÇÕES 2008 - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA - PROPOSTO POR CANDIDATO A VEREADOR
CONTRA PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS - PRELIMINAR FALIA DE INTERESSE DE AGIR - ACOLHIMENTO - RECURSO
DE COLIGA ÇAO - CONHECIMENTO - PRELIMINARES DE
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INÉPCIA DA INICIAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
DE COLIGAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTAMENTO - MÉRITO - INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE
AO REGISTRO DE CANDIDATURA - TRÂNSITO EM JULGADO DE
DECISÃO DO TCE - ÓRGÃO COMPETENTE - CONTAS ANUAIS
DE CÂMARA DE VEREADORES - IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS - PROVIMENTO" (fi. 367).
4. Israel Kiem opôs embargos de declaração (fl. 413),
rejeitados pelo Tribunal de origem (fl. 452).
S. Os ora Recorrentes interpuseram recurso especial (fl. 460),
no qual alegaram, em síntese:
a) contrariedade ao art. 275, inc. 1 e II, do Código Eleitoral,
pois foram opostos embargos de declaração para sanar omissões e
contradições no acórdão recorrido, tendo o recurso sido rejeitado (fl. 463);
b) que o primeiro Recorrente, após assumir a gestão da
Câmara Municipal de Major Vieira/SC, teria contratado assessor jurídico por
meio de processo licitatório, mas o Tribunal de Contas de Santa Catarina teria
julgado irregulares as contas da Câmara por essa contratação, a qual teria
infringido o art. 37, inc. II, da Constituição da República. No entanto, os
Recorrentes afirmaram que, "em que pese a conduta ter sido tachada de
irregular, ela evidentemente não atende os requisitos necessários para receber
esta pecha. Isto porque ela não se enquadra em qualquer das hipóteses
previstas pelo art. 21 [do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina]" (fls. 470-471);
c) que teria ocorrido "erro material quando da prolação do
acórdão, o qual fez constar no item 6.1 o termo 'irregulares', quando deveria
registrar 'regulares' ou 'regulares com ressalva"(f1. 472);
d) que "o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado,
reiteradamente, que a contratação irregular de servidores, afastado o dano
ao erário, como no caso concreto, não caracteriza improbidade administrativa"
(fl. 473);
e) contrariedade ao art. 64, inc. 1, g, da Lei Complementar
n. 64190, porque inexistiria um dos requisitos exigidos pelo dispositivo legal
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qual seja, a irregularidade insanável, pois não estariam presentes o dolo, a
má-fé ou a improbidade no ato de contratação do assessor jurídico sem
concurso público, elementos subjetivos indispensáveis para a configuração da
improbidade administrativa (fl. 478).
6. O recurso especial foi inadmitido (fl. 490) pelo presidente
em exercício do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina porque não teria
sido demonstrada ofensa direta e expressa aos dispositivos legais apontados,
bem como porque "os recorrentes objetivam rediscutir aspectos relacionados
com a matéria de fato. Como é cediço, o recurso especial não comporta o
reexame de prova" (fi. 488). Além disso, sustentou que a divergência
jurisprudencial não teria sido demonstrada, por ausência de cotejo analítico
entre as teses (fl. 489).
7. Israel Kiem e David Ferens Primo interpuseram, então,
agravo de instrumento (fI. 2).
Alegaram que "o recurso especial interposto não se projeta ao
norte da reanálise [sic] do material cognitivo. Isto porque não é necessária
incursão na matéria fático/probatória para se buscar uma interpretação diversa
da expedida pelo v. acórdão recorrido, uma vez que basta a análise da decisão
para se constatar o deslinde de toda questão" (fI. 6).
Reiteraram a ocorrência de contrariedade aos dispositivos
legais apontados no recurso especial e asseveraram, quanto à divergência
jurisprudencial, que "a menção ao 'inciso //' [do art. 276 do Código Eleitoral] na
apresentação do recurso especial ocorreu apenas por equívoco. Não se
pretendeu, consoante se infere do corpo da peça recursal e dos seus pedidos,
interpor-se o reclamo sob este fundamento" (fl. 16).
8. A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo desprovimento do
recurso e afirma que "rever o entendimento da Corte Regional demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial
eleitoral, a teor das Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior
Tribunal de Justiça" (fl. 521).
É o relatório.-'
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VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (relatora): Razão
jurídica assiste aos Recorrentes.
2. Em 9.12.2011, dei provimento ao agravo de instrumento
nos termos do art. 544, § 30, do Código de Processo Civil, a fim de determinar
a sua conversão em recurso especial para julgamento colegiado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (fl. 506).
3. Passo à análise, portanto, do recurso especial interposto
por Israel Kiem e David Ferens Primo contra acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina, que cassou os seus diplomas nos cargos de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do Município de Major Vieira/SC.
3. Preliminarmente, verifica-se que não se demonstra afronta
ao art. 275, inc. 1 e II, do Código Eleitoral, pois o acórdão está devidamente
fundamentado , e as provas constantes nos autos foram exaustivamente
analisadas. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou equívoco no
enquadramento jurídico dos fatos.
4. No mérito, o Tribunal a quo examinou detalhadamente as
provas, principalmente as decisões do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina. Destacam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:

"Como já registrado, o prefeito eleito, Israel Kiem, exerceu mandato
legislativo no Município de Major Vieira, tendo sido, sob a sua
presidência, em 2005, auditadas e julgadas irregulares pelo Tribunal
de Contas do Estado as contas da Câmara de Vereadores por
aplicação irregular de recursos públicos.
Porém, para que incida efetivamente a causa de inelegibilidade
consubstanciada no art. 1°, 1, g, da Lei Complementar n. 6411990,
devem estar conjugados os três fatores a seguir: a) a rejeição das
contas, por irregularidades insanáveis; b) a irrecorribilidade da
decisão do órgão competente, e c) a referida decisão não deve estar
submetida ao crivo do Judiciário ou, se estiver, seus efeitos não
devem estar suspensos por meio da concessão de liminar ou de
tutela antecipada.
No que tange aos pressupostos arrolados nas alíneas b e c,
tem-se como cedo que não houve resistência à decisãocj.-'
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administrativa, já que não há nos autos notícia de provimento judicial
acautelatório suspendendo seus efeitos — única ressalva contida na
Lei Complementar n. 6411990 — e, como anteriormente registrado,
ter sido quitada a pena pecuniária cominada ao agente político.
E, conforme anotado anteriormente, consta devidamente registrado
o trânsito do referido juqado na Certidão de n. 44512008, de
5.12.2008 (fls. 25-26), exp edida pelo Tribunal de Contas Estadual,
daí se inferindo a sua irrecorribilidade.
Resta, pois, apreciar a natureza do vício constatado nas contas
auditadas pelo órgão competente, por ser requisito indispensável ao
reconhecimento do decreto de inelegibilidade.
(...)
A decisão definitiva da Corte de Contas, corporificada no Acórdão
n. 132012008, restringiu-se a apontar uma única irregularidade,
concernente à contratação de assessor jurídico autônomo, com a
qual o Município de Major Vieira despendeu a quantia de
R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo sido sancionado o gestor
público com a aplicação de multa no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais).
A natureza dessa espécie de irregularidade, contudo, não se insere
no conceito de mera falha de ordem formal, enquadrando-se entre
os atos aptos a revelar improbidade, por re p resentar a prática de ato
de gestão ilegítimo ou antieconômico, capitulado no art. 18. inciso III,
b, da Lei Complementar Estadual n. 202, de 15.12.2000, inconciliável
com as disposições constitucionais que exigem observância ao
princípio da moralidade no exercício do mandato eletivo e no trato da

res publica.
Diante dessas constatações, infere-se q ue as contas de Israel Kiem
apresentam vício de caráter insanável, pelo que não se pode afastar
a sanção de inelegibilidade a ele cominada" (fls. 389-390, grifos

nossos).
5. Portanto, conforme anotado no acórdão, houve a
contratação pela Câmara Municipal de Major Vieira/SC de assessor jurídico
sem concurso público na época em que Israel Kiem era presidente, tendo o
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina julgado irregulares as contas
por aplicação irregular de recursos públicos.
6. Quanto ao momento para a arguição da inelegibilidade, o
art. 3 0 da Lei Complementar' n. 64190 prevê o prazo de cinco dias, contados da
publicação do pedido de registro do candidato. No entanto, no caso em apreço,
o trânsito em julgado da decisão administrativa ocorreu após o deferimento doJ1 Art. 30 Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.
ó_11
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registro de candidatura de Israel Kiem, conforme pontuado pelo juiz relator no
acórdão recorrido:
"Considero, porém, que a referida decisão administrativa transitou
em julgado na data de 10 de outubro de 2008, tendo com ela, aliás,
se resignado a parte recorrida, uma vez que quitou a multa que lhe
foi cominada antes de transcorrido o prazo fixado para seu
adimplemento" (fi. 382).

7. Conforme definido pelo Tribunal de origem, o acórdão do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina transitou em julgado em
1 1 .12.2008, não tendo sido noticiada nenhuma impugnação judicial à decisão.
8. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a
causa de inelegibilidade infraconstitucional superveniente ao deferimento do
registro de candidatura pode fundamentar a interposição de recurso contra
expedição de diploma.
9. Entretanto, em 29.6.2011, o Recorrente Israel Kiem
informou que o Tribunal de Contas de Santa Catarina teria reconsiderado a
decisão em que se baseou a procedência do recurso contra a expedição do
diploma, reconhecendo a ocorrência de erro material no Acórdão n. 1.320/2008
ao constatar que as contas da Câmara Municipal de Major Vieira/SC, no
exercício de 2005, seriam, na verdade, "regulares, ou regulares com
ressalvas".
Sustentou que o Tribunal de Contas catarinense decidiu
conhecer a revisão e 'julgar regulares, com fundamento no art. 18, 1, da
Lei Complementar n. 202/2000, as contas anuais de 2005 referentes a atos de
gestão da Câmara Municipal de Major Vieira". Juntou cópias do parecer do
Ministério Público e do Acórdão n. 17012010, que julgou o recurso de
reconsideração (recebido como ação de revisão).
10. A situação dos Recorrentes é peculiar.
11. Em 15.4.2010 (Diário Oficial Eletrônico) o Tribunal de
Contas de Santa Catarina julgou procedente ação de revisão proposta em
1 11 .12.2009 pelo Ministério Público em favor do primeiro Recorrente (fl. 3 do
anexo), no sentido da aprovação das contas da sua gestão (exercício de 2005)0v
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quando na presidência da Câmara Municipal de Major Vieira/SC. Nesse
julgamento, o Tribunal de Contas asseverou que:
"não havia cargo efetivo no quadro de servidores da Câmara para
atender a tal função (fl. 107). A informação confiram-se com o envio
da Lei Complementar (municipal) n. 02103, demonstrando a
existência de cargo comissionado de consultor jurídico (fl. 199), bem
como a Lei Complementar (municipal) n. 18108, quando transformou
o cargo em provimento efetivo (fl. 202)
(...)
À época dos fatos, a Câmara possuía somente o Dr. Paulo Henrique
B. Glinski para prestar assessoria jurídica, cuja contratação se deu
através de processo licitatório. E além disso, que 'inexistia qualquer
outro profissional lotado nesta função, seja em caráter de provimento
em comissão ou efetivo' ou seja, o cargo de provimento em
comissão existente na estrutura administrativa da Câmara estava
vago" (fi. 4-5, anexo juntado por linha)" (Acórdão 017012010 do

Tribunal de Contas de Santa Catarina).
12. Ressalte-se que a situação em análise instaura um
paradoxo, pois se a inelegibilidade infraconstitucional superveniente poderá ser
admitida para obstar a expedição do diploma, o seu afastamento também há
que ser considerado.
13. A Lei n. 12.03412009 instituiu a norma do § 10 1 do art. 11
da Lei n. 9.504197, segundo a qual "as condições de elegibilidade e as causas
de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido
de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas,
supervenientes ao registro q ue afastem a inele gibilidade" (grifos nossos).
14. A norma tem caráter processual (quando muito, misto), o
que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, tem aplicação
imediata a todos os processos em curso. Nessa linha:
"Conforme se depreende, a referida lei passou a prever o cabimento
de recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral no prazo de 3
(três) dias, modificando o entendimento firmado por esta Corte.
Tal inovação legal, por ser de cunho processual, tem eficácia
imediata, aplicando-se aos processos judiciais pendentes, em
observância ao princípio tempus regit actum, previsto no § 70 do
art. 30 da Lei das Eleições, acima transcrito, e também no art. 1.211
do Código de Processo Civil" (AI n. 11829, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro,

DJe 3.9.2010).
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"A circunstância de a nova cautelar ter sido proposta na pendência
de recurso ordinário no processo de registro não impede o
deferimento do pedido alusivo à candidatura, porquanto o caso
envolve causas de inelegibilidade, em relação às quais o § 10 do
art. 11 da Lei n. 9.504197 expressamente estabelece que as
alterações fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade, devem ser consideradas no processo de
registro" (AgR-RO n. 91145, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, Sessão
28.9.2010).

15. Esse dispositivo tem sido iterativamente aplicado pelo
Tribunal Superior Eleitoral em processos de registro de candidatura, ainda que
na via especial, superada a exigência do prequestionamento, com o qual,
inclusive, não se mostra totalmente compatível. Confira-se:
"RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. PREFEITO.
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. (2008). INELEGIBILIDADE. LC N° 64190,
ARTT, 1, 1, o. FICHA LIMPA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO.
FATO SUPERVENIENTE. ANULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO.
LEI N° 9.504, ART. 11, § 10. DEFERIMENTO DO REGISTRO.
RECURSO ESPECIAL ADESIVO. INELEGIBILIDADE REFLEXA.
INEXISTÊNCIA. CUNHADO. EX-PREFEITO. SEPARAÇÃO.
DIVÓRCIO. CURSO. MANDATO ANTERIOR. 1. Na dicção do
art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/9 7, inserido pela Lei n° 12.03412009,
As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de
registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou
jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade'.
2. A prolação de sentença que anula o ato de demissão afasta a
incidência da cláusula de inelegibilidade capitulada no art. 1 11 1, o, da
LC n 64190. 3. Recurso provido para deferir o registro de candidatura.
4. Recurso adesivo desprovido" (REspe n. 245472, Rei. Mm. Marcelo
Ribeiro, Sessão 15.9.20110)
A aplicabilidade da norma também foi admitida pela
unanimidade dos integrantes deste Tribunal Superior, mesmo em sede de
embargos de declaração:
"ELEIÇÕES 2010. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO. ACOLHIMENTO.
FATO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO
CANDIDATO. ELEGIBILIDADE.
1- Consoante disciplina estabelecida no artigo 11, § 10, da
Lei n° 9.504197, as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao
registro afastam a inelegibilidade.
2- Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos
modificativos, para deferir o pedido de registro de candidatura
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(ED-RO n. 333763, Rei. Mm. Hamilton Carvalhido, Sessão
29.10.2010).

16. Em que pese tratar-se de norma especificamente dirigida
aos processos de registro de candidatura, a aplicação analógica da norma
mais favorável, na espécie, realiza a justiça em se tratando de recurso contra a
diplomação interposto a destempo, com base em inelegibilidade superveniente
flagrantemente equivocada.
17. De se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal também já
acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para antecipar a
solução da lide quando, diante de situação jurídica superveniente, teve-se por
manifesta a razão do Embargante.
Foi o que ocorreu no julgamento dos Embargos de Declaração
no Recurso Extraordinário n. 631.102, Rei. Mm. Joaquim Barbosa, redator para
o acórdão, Mm. Dias Toifoli, opostos em razão da decisão do Supremo
Tribunal Federal que assentou, em 2011, inaplicabilidade da Lei Complementar
n. 13512010 às eleições de 2010:
"Se não bastasse isso, Senhor Presidente, a nossa manutenção da
decisão do julgado do ano passado, do acórdão embargado, neste
caso, seria de uma iniquidade e de uma injustiça gritantes. E
estaríamos nós a perder tempo, sim, neste julgamento de hoje. Por
quê? Porque (..) se transitar este em julgado, mantendo-se aquele
acórdão por este acórdão, vai fazer uso a parte do seguinte
dispositivo previsto no Código Eleitoral.- ação rescisória nos casos de
inelegibilidade - alínea j' do art. 22 do Código Eleitoral, que defere o
direito de ação rescisória no prazo de 120 dias do trânsito em
julgado da decisão que declara a inelegibilidade" (voto proferido pelo
Mm. Dias Toifoli, sessão 14.12.2011).

18. Ademais, observadas as especificidades da espécie, a
indevida cassação de prefeito atualmente no exercício do mandato, às
vésperas de novas eleições municipais, não condiz com o princípio da
razoabilidade, o que também tem sido ponderado por este Tribunal Superior
Eleitoral em outros precedentes2._'
2 Cf. AgR-MS n. 147854, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, Sessão 13.10.2010: "Todavia, ainda que a vacância tenha
ocorrido no primeiro biênio, assinalou-se que a indigitada eleição, em decorrência da liminar deferida nos autos da
ação cautelar, '(... ) será realizada somente no final do penúltimo ano do mandato' (ti. 145), razão pela qual não se
afigurava razoável a realização do pleito, na forma direta, considerando, inclusive a proximidade das próximas eleições
municipais. Assim, vê-se que a vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito de Passo de Torres ocorreu em
18.6.2009, ainda no primeiro biênio do mandato, tendo sido apenas suspensas as eleições diretas inicia/mente
definidas, mantido o afastamento dos eleitos nas eleições de 2008" O0L
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19. Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o meu voto.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhora
Presidente, é a dinâmica do Direito e a segurança jurídica. Ou seja, estamos
em sede extraordinária e essa causa de pedir não foi enfrentada no Regional.
Admitiremos o recurso especial por violência à lei, por divergência
jurisprudencial, não tendo o que cotejar, ou atuaremos praticamente de ofício?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): Por isso chamei a atenção para a circunstância de que é uma
situação muito especial, porque não temos realmente nenhum dado. Se
aplicarmos a lei processual, como enfatiza o Ministro Marco Aurélio, teremos
de negar provimento ao recurso e afastar o prefeito.
Mas ele conseguiu em ação de revisão, porque, se fosse
apenas pedido de reconsideração, não teria havido trânsito em julgado,
inclusive já havia tido questionamento.
E, o tempo todo, Ministro Marco Aurélio, em todas as
instâncias, ele vem frisando que houve erro, apesar de o Tribunal assentar que
não faria a revisão da decisão porque o questionamento havia sido feito no
Tribunal de Contasd/
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Nós próprios não
poderíamos rever a decisão do Tribunal de Contas, para reconhecer o erro.
Então, pouco importa que ele tenha veiculado, anteriormente, a
erronia do pronunciamento do Órgão Técnico, tanto que a base do voto não
seria o erro articulado por ele, mas a declaração de insubsistência da glosa
pelo Tribunal de Contas.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): Por isso estou aplicando, por analogia, uma legislação que realmente
não seria adequada. Ocorre que não vejo como afastar um prefeito— ou
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: A situação é muito
delicada, porque estaríamos admitindo, pela vez primeira, no julgamento de
recurso especial, a consideração de fato estranho ao acórdão formalizado,
impugnado mediante recurso especial, ou seja, estaríamos dando alcance
quase absoluto ao preceito da Lei n o 9.504/1 997, no que revela a possibilidade
de se considerar fato posterior. Mas posterior a quê? Diria: posterior à glosa do
registro, mas ainda em sede ordinária.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhora
Presidente, talvez a hipótese seja um pouco mais grave, pois, nas eleições de
2008, não admitimos que o registro pudesse ser validado por causa
superveniente, porque as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade deveriam ser aferidas à data do pedido de registro.
O § 70 do artigo 11 da Lei n° 9.50411997 só veio a existir no
ano seguinte e não foi aplicado nas eleições de 2008. Então, não podemos
aplicá-lo num caso específico, pois, em 2008, não foi admitido para nenhum
caso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): De toda sorte, nem seria o caso de aplicá-lo, tanto que chamei a
atenção para a circunstância de que, diante da peculiaridade, o erro foi do
próprio Tribunal de Contas, que o confessa.k
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Para isso ele
deveria ter obtido a decisão do Tribunal de Contas antes do pedido de registro.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): Mas não a obteve, porque a primeira decisão do Tribunal de Contas
é de outubro de 2008.0-'
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhora
Presidente, indeferimos vários registros na eleição de 2008 por essa
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circunstância: o candidato não obteve provimento judicial ou decisão do
Tribunal de Contas que afastasse a inelegibilidade.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): Não a obteve, embora tenha tentado
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhora
Presidente, o caso é interessante, porque é uma rescisória com fato novo.
Assim, fica fácil, pois a base era uma decisão...
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Se cassarmos o
prefeito, a rescisória irá...
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: A questão
continua sendo formal. Ele deveria ter afastado a inelegibilidade à data do
registro.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: No recurso
especial.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Estamos a cinco
meses da eleição municipal, e, por uma questão formal, iremos deixar uma
cidade sem prefeito, para, depois, esse prefeito vir com uma rescisória?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): O erro não foi do prefeito, que tentou provar tal fato)-"
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Outra situação sem
procedência, como aconteceria no caso do Senador Jader Barbalho. Eu disse
isso no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Se mantivéssemos a decisão
do ano passado, o que faria o Senador Jader Barbalho? Entraria com uma
ação rescisória e ganharia.
O que faremos aqui? Deixaremos um município acéfalo, até
que ele ganhe a ação rescisória?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): Este caso é mais grave, Ministro Dias Toifoli, porque ele lutou o
tempo todo dizendo que aquele cargo era de provimento comissionado. Enfim,
houve uma decisão,
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O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Ele sempre veio
defendendo isso?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): Sempre. Eu gostaria de ler..
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente,
permita-me. A Constituição da República apenas exige cargo concursado na
advocacia pública. Na esfera federal, os cargos de consultoria são privativos
de advogados concursados e de procuradores do estado. Nos municípios aqui se trata de câmara municipal -, não há obrigatoriedade de concurso
público.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): Só havia um cargo. O próprio Tribunal de Contas afirma que não
havia cargo efetivo no quadro de servidores para atender a atuação. Portanto,
é expresso.
A situação é absolutamente peculiar, mas, superando todas as
dificuldades processuais e formais, dou provimento ao recursod'

PEDIDO DE VISTA

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhora
Presidente, peço vista antecipada dos autos.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 943-93.2010.6.24.0000/SC. Relatora: Ministra
Cármen Lúcia. Recorrentes: Israel Kiem e outro (Advogados: Ronei DanieIIi e
outros). Recorridos: Coligação Uma União por Major Vieira (PMDB/PT) e outro
(Advogado: Jean Cario Medeiros de Souza).
Decisão: Após o voto da Ministra Cármen Lúcia, provendo o
recurso, antecipou o pedido de vista a Ministra Nancy Andrighi.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes a Ministra
Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Gilson Dipp, Marcelo
Ribeiro e Arnaldo Versiani, e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sandra
Curea u.

SESSÃO DE 25.4.2012.
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VOTO-VISTA

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhora
Presidente, trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Israel Kiem e
David Ferens Primo, eleitos em 2008, respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito
do Município de Major Vieira, contra acórdão do TRE/SC integrado pelo aresto
que julgou os embargos de declaração assim ementados (fls. 367 e 452):
ELEIÇÕES 2008. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
PROPOSTO POR CANDIDATO A VEREADOR CONTRA
PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. PRELIMINAR. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO. RECURSO DE
COLIGAÇÃO. CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA
DA INICIAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DE
COLIGAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
AFASTAMENTO. MÉRITO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE
AO REGISTRO DE CANDIDATURA. TRÂNSITO EM JULGADO DE
DECISÃO DO TCE - ÓRGÃO COMPETENTE. CONTAS ANUAIS DE
CÂMARA DE VEREADORES. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS.
PROVIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO
DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL A SEREM SANADOS - REJEIÇÃO.
Não havendo no acórdão omissão, contradição ou erro material a
serem sanados, rejeitam-se os embargos declaratórios, pois
inexistentes os pressupostos para seu acolhimento, previstos no
art. 275, 1 e II, do Código Eleitoral.
1. Delimitação da controvérsia.
Na origem, Francisco Juraczeky, candidato ao cargo de
vereador no Município de Major Vieira/SC nas eleições de 2008, e a Coligação
Uma União por Major Vieira interpuseram recurso contra expedição de diploma
(RCED) em desfavor de Israel Kiem e David Ferens Primo motivado pela
causa de inelegibilidade prevista no art. 1, 1, g, da LC 64/90.
Segundo o TRE/SC, Israel Kiem teve contas rejeitadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) relativamente ao
período em que ocupou a Presidência da Câmara Municipal de Major Vieira
(2005.i
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A rejeição ocorreu em virtude da "contratação de Assessor
Jurídico autônomo, com despesas no montante de R$ 11.000,00, em
descumprimento ao art. 37, II, da Constituição Federal" (fI. 383).
Ainda conforme o acórdão regional, a decisão do TCE/SC
transitou em julgado em 1 1 .10.2008, com o pagamento da multa arbitrada ao
recorrente. Ou seja, tal fato se deu após a fase de impugnação de registro de
candidatura e antes da diplomação dos recorrentes (fi. 382).
Assim, o Tribunal Regional Eleitoral catarinense deu
provimento ao recurso contra expedição de diploma por considerar que o
trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas de Santa Catarina foi
posterior ao pedido de registro, razão pela qual cassou os diplomas de Israel
Kiem e David Ferens Primo, em acórdão cuja ementa é a seguinte:

ELEIÇÕES 2008 - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA - PROPOSTO POR CANDIDATO A VEREADOR
CONTRA PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS - PRELIMINAR
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR - ACOLHIMENTO.- RECURSO
DE COLIGAÇÃO - CONHECIMENTO - PRELIMINARES DE
INÉPCIA DA INICIAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
DE COLIGAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTAMENTO - MÉRITO - INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE
AO REGISTRO DE CANDIDATURA - TRÂNSITO EM JULGADO DE
DECISÃO DO TCE - ÓRGÃO COMPETENTE - CONTAS ANUAIS
DE CÂMARA DE VEREADORES - IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS - PROVIMENTO (fI. 367)
Registre-se que o Tribunal de origem, por maioria, proveu o
RCED para cassar os mandatos dos recorrentes e determinar a realização de
novas eleições no Município de Major Vieira/SC.
Israel Kiem opôs embargos de declaração (fI. 413), rejeitados
pelo TRE de Santa Catarina (fl. 452).
Os recorrentes interpuseram recurso especial (fI. 460), rio qual
alegaram, em síntese: a) ofensa do art. 275, 1 e II, do Código Eleitoral;
b) ocorrência de erro material quando da prolação do acórdão do TCE, que
fez constar no julgamento da prestação de contas o termo "irregulares",
quando deveria registrar "regulares" ou "regulares com ressalvas"; c) ofensa do('
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disposto no art. 64, Inc. 1, g, da Lei Complementar n. 64190, pois o caráter
insanável da irregularidade não ficou comprovado.
O recurso especial foi inadmitido (fl. 490) e, interposto agravo
de instrumento (fl. 2), a e. Ministra Cármen Lúcia, relatora, decidiu, nos termos
do art. 544, § 3 0, do Código de Processo Civil, pela conversão do agravo em
recurso especial, para melhor exame da matéria (fl. 506).
A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 517-522).
Na sessão do dia 25/4/2012, a e. relatora proveu o recurso
especial para reformar o acórdão regional, desprovendo o RCED.
Naquela assentada, pedi vista dos autos para melhor análise
das questões neles debatidas.
II. Da ausência de prequestionamento da matéria.

No caso em análise, tem-se inelegibilidade superveniente ao
pedido de registro de candidatura dos recorrentes, definida pelo trânsito em
julgado do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas Estadual, posterior
àquela fase do processo eleitoral. Esse o mote da irresignação recursal: a
inelegibilidade, prevista no art. 1 0, 1, g, da Lei Complementar 64190, confirmada
pela instância de origem ao apreciar Recurso Contra Expedição de Diploma
(RCED).
Ao proferir voto, Vossa Excelência, relatora do processo,
superou a alegada ofensa do disposto no art. 275, II, do Código Eleitoral. Ato
contínuo, ressaltou que em 29.6.2011 o recorrente Israel Kiem trouxe aos
autos a informação de que o Tribunal de Contas de Santa Catarina teria
reconsiderado a decisão que fundamentou o ajuizamento do RCED.
Essa informação, conforme relatado, foi apresentada em
memorial juntado por linha aos autos, sob o protocolo de número 14.78812011.
Haveria, de acordo com documentos anexos, o
reconhecimento posterior de erro material no Acórdão 1.32012008 daquela
Corte de Contas, que teria julgado "regulares, com fundamento no art. 18, 1, dad)
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Lei Complementar 20212000, as contas anuais de 2005 referentes a atos de
gestão da Câmara Municipal de Major Vieira" (fl. 4 do memorial).
Não desconheço o peso dos argumentos apresentados por
Sua Excelência, em especial quando ressalta que o próprio TCE, ao acolher
recurso de revisão na sessão plenária de 31.3.2010, reconheceu erro no
julgamento, inexatidão que veio a contaminar a decisão proferida pela Justiça
Especializada Eleitoral.
Sua Excelência ressaltou, de modo percuciente, o fato de que
o TCE, revendo posição anterior, definiu a possibilidade de contratação do
assessor jurídico da Assembleia Municipal de Major Vieira (SC) mediante
procedimento licitatório, regularmente estabelecido naquela municipalidade.
Todavia, conforme indiquei, essa peculiar circunstância não é
objeto do recurso especial eleitoral interposto. Foi apresentada apenas em
memorial ofertado pelos recorrentes e não poderia, pela evidência temporal,
constar do acórdão recorrido, lavrado meses antes, em 30.11.2009.
Tenho, assim, como insuperável o óbice da ausência de
prequestionamento, aplicando-se, no caso, o enunciado da Súmula 282/STF.
Embora a ausência de prequestionamento seja, data vênia,
suficiente ao deslinde da controvérsia, agrego às razões de decidir outro
fundamento, verdadeira preocupação manifestada pelo e. Ministro Arnaldo
Versiani, na sessão em que este feito veio a julgamento: a necessária
isonomia em relação a outros recursos apreciados pelo TSE pertinentes às
Eleições 2008.
III. Da isonomia às candidaturas nas Eleições 2008.
Como cediço, no pleito municipal de 2008 diversos registros de
candidatura foram decididos de modo desfavorável à pretensão dos
candidatos, pois não obtiveram, até a data do pedido de registro de
candidatura, provimento acautelatório que afastasse a inelegibilidade prevista
no art. l, inciso 1, alínea g da Lei Complementar 64/1 990.
Transcrevo, nesse sentido, a ementa dos seguintes julgados:

d-
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CANDIDATURA. REGISTRO REJEIÇÃO. CONTAS
CONSIDERADAS INSANÁVEIS PELO TRE. AÇÃO JUDICIAL.
1 N IDON IDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMINAR OU TUTELA
ANTECIPADA.
1. Rejeitadas as contas pelo Tribunal de Contas do Estado e
consideradas insanáveis pelo TRE, correta se apresenta a
declarada inelegibilidade do candidato que só se suspende à
guisa de liminar ou tutela antecipada deferida em juízo.

2. O mero ajuizamento de ação judicial contra a decisão do
TCM não tem força bastante para fazer incidir o art. 1, 1, g, da
Lei Complementar n° 64/1 990.
3. Precedentes do TSE.
(AgR-REspe 311731GO, Rei. Mm. Fernando Gonçalves, PSESS de
16.12.2008) (sem destaque no original)
ELEIÇÕES 2008. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. VEREADOR. REJEIÇÃO DE
CONTAS. AÇÃO DESCONSTITUTIVA TARDIA. AUSÊNCIA DE
TUTELA ANTECIPADA OU DE LIMINAR ANTERIOR AO
REGISTRO. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO

ART. 1°, 1, G, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64190. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA COM O ACÓRDÃO N° 30.206, DE 1111012008,
REL. MIN. ARNALDO VERSIANI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
(ED-AgR-REspe 33799/BA, Rei. Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe de 2.6.2009) (sem destaque no original)
ELEIÇÕES 2008. Agravo regimental no recurso especial. Registro de
candidatura indeferido. Vereador. Rejeição de contas. Competência
do TCM para julgar contas anuais do chefe do Legislativo local.
Irregularidades insanáveis. Infração aos ditames da Lei n° 8.666193,
entre outras. Ação desconstitutiva tardia. Ausência de tutela
antecipada ou de liminar anterior ao registro. Incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1, 1, g, da LC n° 64190. Fundamentos
da decisão monocrática não infirmados. Agravo regimental a que se
nega provimento.
(AgR-REspe 33799/BA, Rei. Mm. Joaquim Barbosa, DJe de
19.2.2009)
Desse modo, estabeleceu-se premissa que delineou os
julgados deste Tribunal para as Eleições Municipais de 2008, não importando,
naquele momento, as condições fáticas ou jurídicas supervenientes ao pedido
de registro de candidatura.-'
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Data vênia, na hipótese dos autos - recurso especial interposto
contra de acórdão que definiu a inelegibilidade dos recorrentes -, não deve
prosperar a aplicação analógica do disposto no art. 11, § 10, da Lei 9.504197.
Apresento essa reflexão não pela impropriedade da tese, certamente matéria
de futuras e produtivas análises neste Tribunal, mas pela evidência de que
esse comando normativo, acrescido pela Lei 12.03412009, não estava em vigor
nas Eleições 2008.
O sistema de direito positivo brasileiro adotou o princípio da
irretroatividade da lei, segundo o qual, em regra, a lei nova tem efeito
prospectivo, imediato e geral, não alcançando os efeitos já consolidados sob a
vigência de lei pretérita. Tem, pois, de maneira geral, eficácia para os atos
praticados a partir da sua vigência.
A regra, portanto, é a irretroatividade das leis. Esse princípio,
entretanto, pode ser contemporizado caso exista previsão expressa no sentido
da retroatividade e desde que, no que se refere à segurança jurídica, essa
aplicação para o passado não ofenda o ato jurídico perfeito, o direito adquirido
e a coisa julgada. É o que se infere do seguinte excedo de julgado do STF:
O princípio da irretroatividade somente condiciona a atividade
jurídica do Estado nas hipóteses expressamente previstas pela
Constituição, em ordem a inibir a ação do Poder Público
eventualmente configuradora de restrição gravosa (a) ao
'status libertatis' da pessoa (CF, art. 50, XL), (b) ao 'status
subjectionais' do contribuinte em matéria tributária (CF, ad. 150, III,
'a') e (c) à segurança jurídica no domínio das relações sociais
(CF, art. 50, XXXVI). Na medida em que a retroprojeção normativa
da lei não gere e nem produza os gravames referidos, nada
impede que o Estado edite e prescreva atos normativos com
efeito retroativo. As leis, em face do caráter prospectivo de que
se revestem, devem, ordinariamente, dispor para o futuro. O

sistema jurídico-constitucional brasileiro, contudo, não assentou,
como postulado absoluto, incondicional e inderrogável, o princípio da
irretroatividade.
(STF, ADI 605 MC/DF, Tribunal Pleno, Rei. Min. Celso de Mello,
DJ de 51311993) (sem destaque no original) ,j/
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas
do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.
(...)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização
do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a ineleibil idade. J
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Ou seja, a regra é que a eficácia das leis é apenas prospectiva,
sendo retroativa apenas em caráter excepcional.
Nessa linha de raciocínio, o efeito para o passado, além de
dever observar os limites constitucionais da vedação à lesão ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, jamais se presume e deve
necessariamente emanar de disposição legal expressa. Nesse sentido:
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos
anteriores. Não há omissão ou contradição. Precedentes.
Inaplicabilidade da Lei n° 12.322110. Agravo de instrumento
protocolado em data anterior à vigência da legislação em questão.
Incidência do princípio tempus regit actum.
1. O julgamento do agravo regimental enfrentou adequadamente as
questões postas pelas partes recorrentes. Inexiste, portanto,
quaisquer dos vícios do art. 337 do RISTF.
2. Não se mostra aplicável a inovadora sistemática da
Lei n° 12.322110, pois o agravo de instrumento foi protocolado em
data anterior - 2112107 - à vigência da legislação em questão
que, por sua vez, não traz previsão expressa que possibilite a
retroação dos seus efeitos. Portanto, inegável, na espécie, a
incidência do princípio tempus regít actum. 3. Embargos de

declaração rejeitados.
(STF, AI 658047 AgR-ED/GO, i a Turma, Rei. Mm. Dias Toffoli,
DJe de 8.9.2011) (sem destaque no original)
Previdência Social. Pensão a dependente de trabalhador rural
falecido anteriormente à vigência da Lei Complementar n° 11171.
Decisão que emprestou a preceito legal efeito retro-operante,
sem que houvesse disposição expressa em tal sentido,
violando, consequentemente, o princípio da retroatividade da
lei. A retroatividade é a exceção e não se presume. Afronta ao

princípio inscrito no art. 153, § 30, da Constituição da República.
Outrossim, somente com a mencionada lei complementar é que
surgiu a correspondente fonte de custeio do benefício previdenciário
(parág. único do art. 165 da Lei Magna). Recurso extraordinário
provido.
(STF, RE 103414/MG, 2 a Turma, Rei. Min. Djaci Falcão, DJ de
19.10.1984) (sem destaque no original)
Com efeito, a Lei 12.03412009, que acrescentou o § 10 ao
art. 11 da Lei 9.504197, não trouxe em seus dispositivos ressalva expressa
quanto a eventual efeito retro-operante. Consequentemente, ela alcançará
somente os pedidos de registro de candidatura formalizados após a sua
vigência.

á-
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Não alcança, portanto, nem mesmo os efeitos do pedido de
registro de candidatura formalizados anteriormente à sua vigência e ainda não
transitados em julgado.
O TSE já se manifestou, em diversas oportunidades, a respeito
da impossibilidade de aplicação de efeito retroativo às disposições da
Lei 12.03412009. Confira-se:
Representação. Propaganda eleitoral antecipada. Orkut.
1. Para rever o entendimento da Corte de origem, que concluiu
estarem presentes os elementos caracterizadores da prática de
propaganda eleitoral antecipada, em mensagens veiculadas no sítio
de relacionamentos Orkut, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que não é possível na via eleita, a teor
da Súmula n° 279 do egrégio Supremo Tribunal Federal.
2. As circunstâncias de que o sítio de relacionamentos teria acesso
restrito e se limitaria a integrantes e usuários previamente
cadastrados não afastam a infração legal, uma vez que as redes
sociais na Internet constituem meios amplamente utilizados para
divulgação de ideias e informações, razão pela qual não deve ser
afastada a proibição da norma que veda a antecipação de
campanha.
3. Não é cabível a aplicação do princípio da retroatividade
da lei mais benéfica, porquanto as modificações trazidas pela
Lei n o 12034I2009 - que reduziu os valores de multa imposta em
caso de propaganda eleitoral antecipada - não devem incidir em
relação a fatos ocorridos antes do início de sua vigência.

Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-AI 10135/SP, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 28.9. 10) (sem
destaque no original)
PETIÇÃO. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO (PSDC).
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2004. DESAPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI. APLICAÇÃO DO NOVO
DISPOSITIVO DO ART. 37, § 50, DA LEI N° 9.096/1995.
ALTERAÇÃO PELA LEI N° 12.034109. INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
PROVIMENTO
1. O sistema de direito positivo brasileiro adotou o princípio da
irretroatividade, pelo qual a lei nova tem efeito imediato e geral,
vedada a ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à
coisa julgada, não alcançando os efeitos já consolidados sob a
vigência de lei pretérita. Tem eficácia para os atos praticados a partir
da sua vigência (art. 50, XXXVI, da CF; art. 6 0 da LICC; art. 1.211 do
CPC).p
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2. Contudo, a norma poderá ser retroativa, desde que passe a
atingir juridicamente o período que antecedeu a sua respectiva
entrada em vigor; ou seja, existirá retroatividade sempre que o
legislador determinar expressamente a sua aplicação a casos
pretéritos (Precedente do STF; ADI 2515331SP e MC na ADI 605/DF,
ambas da relatoria do e. Min. Celso de Mello, DJ de 23.11.99 e
5.3.99, respectivamente).
3. A Lei n° 12.03412009, que alterou o art. 37, § 50, da
Lei n° 9.096/1 995, não trouxe em seus dispositivos
ressalva expressa quanto a eventual efeito retro-operante.
Consequentemente, ela alcançará somente os casos pendentes
ou futuros.
4. No caso, considerando que a decisão que desaprovou as contas
do PSDC transitou em julgado em 21.9.2009, data em que ainda
vigorava a lei anterior, descabe sustentar aplicação retroativa de lei
nova, que somente ingressou no ordenamento jurídico com a
promulgação da Lei n° 12.034, em 29.9.2009.
5. É assente na jurisprudência do e. TSE que o julgamento definitivo
na prestação de contas torna preclusa a discussão da matéria já
decidida, ao fundamento da necessidade de estabilização das
relações jurídicas (AgR-RMS n o 558/SP e Pet no i . 6141DF, ambos da
relatoria do e. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 1 0 .9.2009 e 24.3.2009;
ARESPE n o 25.114/AC, Rei. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
24.3.2006).
6. Agravo de instrumento recebido como regimental, a que se nega
provimento.
(AgR-Pet 1616/DF, Rei. Mm. Felix Fischer, DJe de 20.5.2010)
(sem destaque no original)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA
SUFRÁGIO.
DE
ILÍCITA
CAPTAÇÃO
CONDENATÓRIA. PRAZO RECURSAL. 24 HORAS.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182. NÃO
PROVIMENTO.
1. Na espécie, o juízo de inadmissibilidade do recurso especial
considerou que o prazo recursal de 3 dias, tal como previsto no
art. 258 do CE, somente teria aplicação caso a AIJE houvesse sido
proposta com base na captação ilícita de sufrágio cumulada com
abuso de poder, circunstância que, todavia, não se refere à hipótese
dos autos.
2. A v. decisão regional, além de se revelar em consonância com a
jurisprudência do e. TSE, não foi objeto de insurgência específica
nas razões do agravo de instrumento, limitando-se o agravante a
repetir os argumentos do recurso especial obstado. Incidência da
Súmula n° 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
3. O e. STJ, interpretando o art. 1.211 do CPC, já decidiu que a
interposição do recurso é sempre regida pela lei em vigor na data deJ-
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publicação do decisum impugnado. (AgRg no REsp 663.8641RJ,
Rei. Min. Luiz Fux, DJ 26.9.2005)
4. Na espécie, considerando que a sentença condenatória foi
publicada em 18.11.2008, data em que ainda vigorava a lei
anterior, descabe sustentar aplicação retroativa da lei nova, que
somente ingressou no ordenamento jurídico com a
promulgação da Lei n° 12.034, de 29.9.2009.
S. Agravo regimental não provido.
(AgR-Al 11402/SP, Rei. Mm. Felix Fischer, DJe de 11.3.2010)
(sem destaque no original)

Dessa forma, como a Lei 12.03412009 não previu a aplicação
retroativa de suas disposições, notamente aquela referente ao acréscimo do
§ 10 ao art. 11 da Lei 9.504197, o julgamento posterior de revisão que afasta a
aplicação de multa ao primeiro recorrente e julga regulares as contas
apresentadas não pode ser considerado, pela circunstância de se tratar de
matéria afeta a candidatura para o pleito de 2008, anterior à vigência de
mencionada norma.
Nessa linha de raciocínio, em observância à isonomia, o
entendimento deste Tribunal Superior a respeito da matéria deve ser o mesmo
esposado nos feitos similares, relacionados às eleições de 2008.
IV. Conclusão.
Forte nessas razões, peço respeitosa vênia à eminente
Ministra Relatora para negar provimento ao recurso especial eleitoral.
Cumpre, ainda, delimitar os efeitos desta decisão, porquanto o
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina havia definido, na linha do voto
condutor (fl. 390), a permanência dos recorrentes nos respectivos cargos, nos
termos do disposto no art. 216 do Código Eleitoral

.4

Evidencia-se que a realização de eleições diretas no caso dos
autos, a poucos meses das Eleições 2012, acarretaria a movimentação de
toda a estrutura da Justiça Eleitoral - já comprometida para a organização do
pleito municipal de 2012 -, com o dispêndio de elevada soma de recursos
Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado
exercer o mandato em toda a sua plenitude.
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públicos, a fim de se eleger um novo prefeito para o desempenho de
brevíssimo mandato (de aproximadamente cinco meses).
Desse modo, entendo ser o caso de se determinar a realização
de eleições indiretas no Município de Major Vieira (SC), mesmo sem
informação nos autos do que determinaria a Lei Orgânica Municipal em
hipótese de dupla vacância do executivo.
Este posicionamento foi adotado pelo TSE em hipótese similar,
conforme se verifica do julgado abaixo:
[ ... ] 2. Questão de ordem. Caso peculiar. Ação de impugnação de
mandato eletivo. Pedido julgado procedente. Cassação de prefeito
eleito com mais da metade dos votos válidos no pleito de 2004.
Indevida postergação na execução do julgado. Realização de novo
pleito no último biênio do mandato. Nova eleição na modalidade
indireta. Inteligência do art. 81, § 1 0, da Constituição Federal.
Comunicação imediata ao TRE da Bahia e ao presidente da Câmara
Municipal de Sátiro Dias/BA. Precedentes. Tendo em vista a
peculiaridade do caso, a realização de novas eleições no
Município de Sátiro Dias/BA, a menos de quatro meses do fim
do mandato, deve ocorrer na forma indireta, por aplicação do
art. 81, § 1 0, da Constituição Federal.

(AREspe 28.194/BA, Rei. Mm. Joaquim Barbosa, DJe de 17.10.2008).
(sem grifos no original).
Cito, no mesmo sentido, recente decisão monocrática proferida
pelo e. Mm. Arnaldo Versiani nos autos do RMS 240-04/SE 5 , que destacou:
[ ... ] Ao apreciar o pedido de liminar que buscou dar efeito suspensivo
ao presente recurso ordinário (Ação Cautelar n° 1748-78), assentei
que se deveria levar em consideração que já estávamos na segunda
quinzena de novembro de 2011, motivo pelo qual era forçoso
reconhecer o acerto do entendimento do TRE/SE de razoabilidade
de eleição indireta, tendo em vista o curto prazo entre a data em que
se realizaria uma eleição direta e o pleito de 2012, bem como a
movimentação da Justiça Eleitoral para sua concretização.
Citei precedente deste Tribunal de que "esse entendimento evita a
movimentação da Justiça Eleitoral, quanto à inconveniência de
organização de uma eleição direta, em momento em que já se
encontra direcionada à realização do pleito subsequente" (Agravo
Regimental na Medida Cautelar n° 2.303, rei. Min. Caputo Bastos, de
17.4.2008).J1

RMS 240-04/SE, Rei. Mm. Arnaldo Versiani,

DJe de 23.2.2012.
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Levando-se em conta que agora já está em curso o ano eleitoral,
verifica-se, com mais razão, o inconveniente de realização de uma
eleição direta em momento tão próximo ao pleito vindouro.
Tenho, assim, que, independentemente de a dupla vacância ter
ocorrido no primeiro ou no segundo biênio ou de a lei orgânica ser ou
não omissão quanto à forma de realização da eleição quando ela
ocorrer no segundo biênio, se se cuida do último ano de mandato, a
eleição deve ser sempre indireta. (sem destaque no original).

Portanto, com a reforma do acórdão regional e o consequente
afastamento dos recorrentes, Prefeito e Vice-Prefeito, voto pela realização de
eleições indiretas no Município de Major Vieira (SC).

k

É o votoo

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: De acordo,
Senhora Presidente.

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Vossa Excelência está
dando provimento. Originariamente, havia sido julgado procedente?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: A glosa inicial do
Tribunal de Contas foi afastada.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): Sim, porque ele teria contratado um procurador. Depois o Tribunal de
Contas reconheceu que era cargo comissionado e que ele é que havia errado.,
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Acompanho Vossa
Excelência.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhora
Presidente, deixarei esse caso para reflexão futura, porque, quando
começamos a julgá-lo, eu já me inclinava para divergir de Vossa Excelência.
Se não me engano, a decisão do Tribunal de Contas é de mais de um ano
depois da eleição - a eleição ocorreu em outubro de 2008, e a nova decisão
do Tribunal de Contas só foi proferida em setembro de 2009, ou seja, quase
um ano depois e o acórdão do Tribunal de Contas só saiu em 2010.
Mas o que entendo, pelo menos nesse caso, como
peculiaridade é o seguinte: até 2008 - a partir de 2009 não, porque o § 10 do
art. 11 da Lei n o 9.504197 dispõe que as causas de inelegibilidade poderiam
ser alteradas se houvesse algum fato superveniente - nós aplicávamos como
regra geral...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): Apliquei porque houve um erro e o Tribunal de Contas reconheceu.
Ele teria sido declarado inelegível por quê? Porque ele teria contratado um
procurador quando era presidente da câmara. Depois o Tribunal de Contas
reconheceu que é taxativa a lei de que se trata de cargo comissionado!
Portanto ele ficaria com a inelegibilidade por algo que todos
reconheceram posteriormente como um erro. E ele lutou o tempo todo contra
essa decisão.'
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Foi considerado
ato legítimo.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente e
relatora): Estaríamos cassando alguém por algo que não fez4
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Com a devida
vênia, esse argumento não me sensibiliza, porque mantivemos a
inelegibilidade de várias pessoas que tinham as contas rejeitadas até o
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princípio de julho de 2008 e não podíamos alterar esse quadro, mesmo que o
Tribunal de Contas tivesse revisto essa sanção após a data do registro.
Aqui, parece-me que a peculiaridade é a seguinte: a
inelegibilidade, em si, da decisão do Tribunal de Contas já foi superveniente,
ou seja, a decisão do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas do candidato,
foi após o pedido de registro.
Então, neste caso, diante dessa peculiaridade, acompanho o
voto de Vossa Excelência, pensando realmente que seria um vício muito
grande da Justiça Eleitoral - ele não estava com essa causa de inelegibilidade
à data do registro - que essa causa não pudesse ser modificada
posteriormente.
Não que eu me reserve para examinar a questão, porque ela já
não está mais sujeita à discussão, em virtude da nova legislação, que permite
a alteração, o afastamento da causa de inelegibilidade, se é por motivo
superveniente.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Mesmo porque, se
Vossa Excelência me permite, a Justiça Eleitoral somente pode cassar com
dois esses, com cedilha não.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Neste caso foi
o próprio Tribunal de Contas da União, mas fui relator de outro caso que
chamou bastante a atenção, porque a própria Justiça havia anulado
posteriormente a decisão do Tribunal de Contas.
Logo, realmente, eu me veria numa situação de exagero muito
grande, se não acompanhasse o voto de Vossa Excelência no caso concreto.
Por isso a acompanho.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES: Senhora
Presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, também.

REspe n° 943-93.2010.6.24.0000ISC

31

EXTRATO DA ATA

REspe n° 943-93.201 0.6.24.0000/SC. Relatora: Ministra
Cármen Lúcia. Recorrentes: Israel Kiem e outro (Advogados: Ronei Danielli e
outros). Recorridos: Coligação Uma União por Major Vieira (PMDB/PT) e outro
(Advogado: Jean Cario Medeiros de Souza).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso, nos
termos do voto da relatora.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes a Ministra
Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Gilson Dipp, Arnaldo
Versiani e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em
exercício Francisco Xavier.

SESSÃO DE 14.6.2012.

Sem revisão das notas de julgamento da Ministra Cármen Lúc

