Supremo Tribunal Federal

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR 3.786 SANTA CATARINA
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Trata-se de ação cautelar, com pedido de medida liminar, ajuizada
por Clésio Salvaro (PSDB), prefeito reeleito do Município de
Criciúma/SC, com 76,48% dos votos válidos, para atribuir efeito
suspensivo ao Recurso Extraordinário com Agravo 765.802/DF, em
trâmite nesta Suprema Corte.
Na origem, aduz que por conta da realização de cerimonia de
casamento coletivo, com a colaboração do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, o prefeito, ora autor, recebeu da Justiça Eleitoral catarinense a
pecha de inelegível pelo prazo de 3 (três) anos, por abuso de poder
político, com base no art. 22, XIV, da Lei de Inelegibilidades.
Embora o referido acórdão do Tribunal Regional Eleitoral
catarinense tivesse transitado em julgado em abril de 2009, sem que
houvesse qualquer recurso contra o prazo de inelegibilidade fixado em 3
(três) anos, o Juízo da 10ª Zona Eleitoral indeferiu o seu registro de
candidatura por considerar que o “pré-candidato encontra-se no período
purgatorial (...) inserido em cláusula de inelegibilidade, não atendendo assim, ao
previsto no parágrafo 9º, do artigo 14 da Constituição Federal” (doc. 14, fl. 98,
decisão de 28/6/2012) .
Alega o autor, em síntese, que o Plenário do Supremo Tribunal
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Federal ainda não decidiu sobre a aplicação da alínea d, do inciso I, do
art. 1º, da Lei de Inelegibilidades na hipótese de representação da Justiça
Eleitoral na qual o prazo de inelegibilidade tenha sido fixado em 3 (três)
anos, com base específica no inciso XIV, do art. 22, do mesmo diploma
legal, cuja decisão haja transitada em julgado.
Argumenta, mais, ser gravíssimo o afastamento do cargo para o qual
foi eleito pelo povo de Criciúma/SC, uma vez que “jamais de devolverá ao
autor o período de mandato indevidamente subtraído” (doc. 2, fl. 11).
Pede, assim, o deferimento de medida liminar para que assuma o
cargo de Prefeito do Município de Criciúma/SC para o qual foi reeleito.
É o breve relatório. Decido o pedido liminar.
Inicialmente, destaco que o tema constitucional versado nestes autos
consiste em saber se a coisa julgada, em uma representação eleitoral
transitada em julgado antes da alteração normativa, com sanção de
inelegibilidade fixada em 3 (três) anos e base específica no inciso XIV do
art. 22 da Lei de Inelegibilidades pode ser desconstituída com fulcro em
alteração legislativa superveniente, tendo em conta o que assegura o art.
5º, XXXVI, da Constituição, in verbis: “a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (grifei).
Na espécie, o autor recebeu a pecha de inelegível, em maio de 2009,
com fundamento na redação originária do art. 22, XIV, da LC 64/90, in
verbis:
“XIV - julgada procedente a representação, o Tribunal declarará
a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para
a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 3 (três) anos subseqüentes à eleição
em que se verificou, além da cassação do registro do candidato
diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico e pelo
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desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e processo-crime, ordenando quaisquer
outras providências que a espécie comportar” (grifei).

Após o trânsito em julgado da sentença judicial que lhe aplicou a
inelegibilidade em 3 (três) anos, o referido dispositivo recebeu nova
redação pela LC 135, de 2010, in verbis:
“XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a
proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do
representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que
se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato
diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico
ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o
caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que
a espécie comportar” (grifei).

Por conta dessa alteração legislativa, o autor, que já havia cumprido
o prazo de inelegibilidade fixado em decisão transitada em julgado, cuja
sanção foi estabelecida com base na legislação anterior, foi atingido pela
redação superveniente dos arts. 22, XIV; e 1º, I, d, ambos da Lei de
Inelegibilidades.
Sobre a questão, o eminente Min. Celso de Mello, Relator do recurso
extraordinário no qual se busca atribuir efeito suspensivo assentou que:
“A colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, na data de
hoje, resolvendo questão de ordem suscitada pelo eminente Ministro
GILMAR MENDES, deliberou submeter, ao Pleno desta Corte, o
ARE 790.774-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
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para efeito de reexame da controvérsia referente, especificamente, à
legitimidade da aplicação retroativa da regra inscrita no art. 1º, inciso
I, alínea ‘d’, da LC nº 64/90, na redação dada pela LC nº 135/2010,
que ampliou de 03 (três) para 08 (oito) anos o prazo da sanção de
inelegibilidade” (Recurso Extraordinário com Agravo 765.802/DF,
Rel. Min. Celso de Mello, de 20/5/2014).

Ocorre que no referido ARE 790.774-AgR/DF, de minha relatoria, a
situação do recorrente é mais gravosa do que a discutida neste processo,
uma vez que naqueles autos existem anotações de inelegibilidade, nas
alíneas “d”, “e” e “j”, do inciso I do art. 1º da LC 64/90 e, principalmente,
não havia trânsito em julgado das condenações judiciais que foram
impostas ao recorrente, ao tempo da alteração promovida pela LC
135/2010.
Ressalte-se, pois, que o precedente afetado ao Plenário é diferente do
caso sob exame, o qual mais se aproxima, permito-me observar, do ARE
785.068, também de minha relatoria, cujo efeito suspensivo atribui em
decisão proferida nos autos da AC 3.685, situação em que o prazo de
inelegibilidade de 3 (três) anos foi fixado em decisão judicial coberta pela
coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição).
Pois bem.
No caso destes autos verifico que a situação é realmente excepcional
e se reveste da maior singularidade político-jurídica, uma vez que o autor
foi reeleito para o cargo de Prefeito do Município de Criciúma/SC, com
76,48% dos votos válidos, encontrando-se impedido de exercer o mandato
legitimamente conferido pela vontade das urnas, por conta de decisão da
Justiça Eleitoral, que desconstituiu acórdão de 2009, já coberto pelo manto
sagrado da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição), com fulcro em
alteração legislativa superveniente, que modificou o teor do art. 22, XIV,
da LC 64/90, dispositivo que serviu de base, ressalte-se, ao tempo dos
fatos e em sua redação originária, para o decreto judicial transitado em
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julgado, o qual aplicou a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 3 (três)
anos, de resto integralmente cumprido.
Em caso semelhante ao versado neste recurso, assim decidi, em
7/8/2014:
“A controvérsia posta nesta ação cautelar diz respeito à
possibilidade de retroação da inelegibilidade estabelecida no art. 1º, I,
d, da Lei Complementar 64/1990, com redação dada pela Lei
Complementar 135/2010, aos casos em que o candidato já havia
cumprido o período de inelegibilidade estabelecido na legislação
anterior.
Dito de outro modo. A redação originária do art. 1º, I, d, da Lei
Complementar 64/1990 estabelecia que seriam inelegíveis os que
tivessem contra sua pessoa representação julgada procedente pela
Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em processo de apuração de
abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual
concorreram ou tenham sido diplomados, bem como para as que se
realizarem 3 (três) anos seguintes. A Lei Complementar 135/2010
alterou esse prazo para 8 (oito) anos. Poderia essa alteração alcançar
aquelas pessoas que já tinham cumprido o prazo de 3 (três) anos?
No caso em exame, o requerente teve contra si representação
eleitoral julgada procedente, em decisão transitada em julgado em
2004, o que ocasionou sua inelegibilidade por 3 (três) anos, nos termos
do art. 1º, I, d, da Lei Complementar 64/1990, na redação originária.
Em 2008, após ter cumprido o prazo da citada inelegibilidade,
elegeu-se vereador do Município de Nova Soure/BA.
Em 2012, candidatou-se à reeleição, consagrando-se vitorioso.
Todavia, seu registro de candidatura foi impugnado, pois, com a
promulgação da Lei Complementar 135/2010, que aumentou para 8
(oito) anos o prazo da inelegibilidade, teria ficado inelegível até 2012.
A Corte eleitoral manteve a referida inelegibilidade.
Entendo, contudo, nessa análise perfuntória dos autos, própria
da medida em espécie, que a decisão do TSE merece reforma.
Com feito, ao proferir voto no julgamento do RO 4.599-10/PB,
de relatoria do Ministro Aldir Passarinho Júnior, no Tribunal
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Superior Eleitoral, caso semelhante ao presente, em que se discutia
prazo de inelegibilidade, de 3 anos, com base na alínea d, inc. I, art. 1º,
da LC 64/90, assentei que:
Rememoro que, na Sessão Plenária de 17/6/2010, no julgamento
da Consulta 1147-09/DF, Rel. Min. Arnaldo Versiani, na qual a Corte
afirmou que a LC 135/2010, conhecida como 'Lei da Ficha Limpa', se
aplicaria às Eleições 2010, ressalvei a necessidade de diferenciar-se
'( ... ) as hipóteses em que a inelegibilidade foi imposta (...) a partir da
análise de um caso concreto, nos autos de investigação judicial
eleitoral (AIJE), com base no art. 1°, I, d, da LC 64/90'.
E, acrescentei:
'(...) Trata-se da única hipótese em que a Justiça Eleitoral
declara a inelegibilidade em procedimento específico, com decisão
judicial(..).
Essa conclusão alcança, especialmente, as situações em que os
Tribunais decidiram pela perda do interesse recursal nos casos em que
decorridos mais de três anos das eleições, tendo em vista a antiga
redação do art. 1º, I, d; e arts. 15 e 22, XV e XIV, ambos da Lei 64/90'.
Isso porque, nos casos em que a inelegibilidade for declarada pela
Justiça Eleitoral, em sede de AIJE, consubstanciando coisa julgada,
não me parece mais possível alargar o prazo de inelegibilidade de 3
(três) para 8 (oito) anos , sob pena de violação do art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal.
(…)
A inaplicabilidade da alínea d em situações análogas à presente,
ademais, configura entendimento pacificado na jurisprudência desta
Corte Superior Eleitoral, consubstanciada em inúmeros precedentes,
quais sejam: RO 254432/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; RO 90241AgR/AL, Rel. Min. Arnaldo Versiani; RO 232045-AgR/SP e RO
107920-AgR/RR, ambos de relatoria do Min. Aldir Passarinho.
Isso posto, mantendo coerência com as minhas decisões
anteriores acerca do tema e com a orientação jurisprudencial firmada
nesta Corte, dou provimento ao recurso para deferir o registro de
candidatura do recorrente. .
Destaco, ademais, que no citado precedente, a situação era
menos gravosa do que a exposta nestes autos, uma vez que está
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presente o trânsito em julgado da decisão que decretou a
inelegibilidade por 3 anos.
Observo, além disso, que o Ministro Marco Aurélio ao proferir
voto divergente no caso em exame assentou que ‘neste caso, há
retroação máxima e potencializaria até o adjetivo, porque houve
decisão transitada em julgado e versou-se a inelegibilidade por
três anos. Sem a ação rescisória, altera-se o título para estender
essa inelegibilidade para oito anos? É passo demasiadamente
largo que não consigo dar. Peço vênia à Relatora, para prover o
regimental’ (pág. 11 do documento eletrônico 4).
Como se nota, parece-me que o caso concreto retroatividade da
inelegibilidade estabelecida no art. 1º, I, d, da Lei Complementar
64/1990 às situações em que o candidato já havia cumprido o prazo
estabelecido na legislação anterior com decisão transitada em julgado
apresenta peculiaridades que demandam uma melhor reflexão por
parte do Supremo Tribunal Federal” (AC 3.685, decisão de
7/8/2014).

Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
644-MC/AP, assentou que “a subtração do titular, ainda que parcial, do
conteúdo do exercício de um mandato político é, por si mesma, um dano
irreparável”. Na ocasião, o Relator, Min. Sepúlveda Pertence, entendeu
que “os mandatos republicanos são essencialmente limitados no tempo e
improrrogáveis: por isso, a indevida privação, embora temporária, do seu
exercício é irremediável, por definição”.
Isso posto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do
acórdão recorrido, até julgamento da questão constitucional pelo Plenário
desta Suprema Corte. Determino, pois, em consequência, a posse
imediata de CLÉSIO SALVARO (PSDB), no cargo de Prefeito do
Município de Criciúma/SC para o qual foi reeleito com 76,48% dos votos
válidos, em respeito à manifestação da soberania popular no pleito de
2012.
Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2015.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
Presidente
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