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aprovado na Sessão Plenária de 25 de abril de 2012:  

 

Parecer CG 07/2012 

 

Vacância do cargo de Presidente a mais de 6 meses do término do mandato – Necessidade de 
nova eleição – Eleito completará o tempo do mandato interrompido – Vedação de reeleição do 
Conselheiro Eleito – Vice-Presidente passa a responder interinamente pela Presidência até 
nova eleição. Realização de nova eleição até 15 dias após declaração de vacância.  

Relatório  

1. O Presidente do Tribunal de Contas submete à análise desta Consultoria questionamentos 
voltados para esclarecer as conseqüências e os procedimentos que, à luz da legislação 
interna, deverão ser observados na hipótese de ele renunciar à Presidência do Tribunal.  

2. O Consulente informa que, por questões de foro íntimo, vem cogitando renunciar a 
Presidência até 30 de maio de 2012 e, para não haver prejuízo de continuidade sobre as ações 
e projetos em andamento no Tribunal, entende necessário deixar assentadas frente aos 
demais Conselheiros as bases e orientações que permitam a quem de direito deflagrar 
celeremente o processo sucessório.  

3. Os questionamentos apresentados em sede da Consulta foram os seguintes:  

1º) Na hipótese de o Consulente renunciar à Presidência até 30 de maio de 2012, haverá 
necessidade de outro escrutínio?  

2º) Qual será o período de mandato a ser cumprido pelo Conselheiro que o suceder nessa 
circunstância? Corresponderá a novo biênio ou se restringirá o período necessário para 
encerramento do atual mandato?  

3º) O Conselheiro que assumir a Presidência nessa circunstância poderá ser reconduzido ao 
Cargo?  

4º) Quem continuará respondendo pela Presidência quando ocorrer a vacância e a qual o 
procedimento a ser adotado para se promover efetivamente a sucessão?  

4. A consulta não é acompanhada de qualquer documento e, nessa perspectiva, a 
manifestação dessa Consultoria se escorará na premissa apontada pelo Consulente de que a 
renúncia cogitada pudesse ocorrer até o prazo final de 30.05.12.  

5. É esse o sucinto relatório, a partir do qual passamos a opinar.  

Fundamentação  

6. A lei complementar estadual 102, de 17 de janeiro de 2008 (Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais), notadamente, e a Resolução 12, de 19 de dezembro de 
2008 (Regimento Interno) já oferecem por si, com nível de precisão e clareza suficientes, os 
subsídios para responder aos questionamentos apresentados, sem a necessidade de 
malabarismos hermenêuticos ou invocação de outros diplomas normativos.  

7. As referências para resposta ao questionamento são encontradas, pois, nesses 
regramentos, mas naquilo que entendemos útil, promoveremos, apenas de passagem, 
referências de soluções de sucessão eleitoral previstas na Constituição da República e 
consolidadas na Jurisprudência do TSE.  

8. É oportuno informar que Lei Orgânica do TCU tem aplicação supletiva em relação aos casos 
omissos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por expresso 
acolhimento previsto no artigo 119, mas não será invocada na espécie em razão de a matéria 
relativa às eleições estar suficientemente delineada em nosso Diploma Local.  

9. No âmbito da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado a matéria referente à eleição 
vem tratada no capítulo II, relacionado à Composição e Organização do Tribunal e, mais 
precisamente, no bojo da Seção I, que estabelece as disposições gerais.  



10. O artigo 13 da citada Lei Orgânica dispõe nesse sentido que “o Tribunal elegerá em 
escrutínio secreto bienalmente, por maioria absoluta, o Presidente, o Vice-Presidente e o 
Corregedor, sendo vedada a sua recondução”. Ou seja a regra é a eleição a cada 2 dois anos, 
sem possibilidade de “reeleição”, termo este equivalente a “recondução”.  

11. Em seqüência o artigo 15, § 1º, determina que “em caso de vacância da Presidência ou da 
Vice-Presidência far-se-á nova eleição, salvo se a vaga ocorrer nos seis últimos meses do 
biênio, caso em que as substituições se darão em conformidade com o disposto no “caput” 
deste artigo.  

12. A inteligência dos dois dispositivos supracitados, já nos permite antecipar a resposta ao 
primeiro questionamento para afirmar que na hipótese de a renúncia à Presidência ocorrer até 
30.05.2012, haverá necessidade de se realizar novo escrutínio.  

13. E o critério que impõe nova eleição, a teor do dispositivo supracitado, é assentado em fator 
exclusivamente temporal, qual seja, o prazo faltante para encerramento do mandato.  

14. Observe que a despeito de o caput do artigo 13 valer-se do advérbio “bienalmente” para se 
referir à periodicidade com que a eleição deva ser realizada, não há dúvida de que, igualmente, 
o mandato é também de 2 anos. Nesse sentido o § 1º do art. 15 refere-se aos “últimos seis 
meses do biênio...” e o § 2º do mesmo artigo, mais especificamente, refere-se aos “últimos 
seis meses do biênio” e à complementação “do mandato interrompido”.  

15. E sendo o mandato de 2 anos, e tendo o Consulente tomado posse em 08 de fevereiro de 
2011, o biênio previsto será concluído em 08 de fevereiro de 2013, o que fará com que a vaga 
fique aberta por mais de 8 meses e 08 dias, a se considerar a data da renúncia de 30.05.2012.  

16. Mas, de outro lado, ainda que em exercício interpretativo distinto, se advogasse a imprópria 
tese de que o biênio devesse ser encarado como a soma de anos civis, para tomá-lo encerrado 
em 31 de dezembro de 2012, ficariam faltando, da mesma forma, 7 meses e 15 dias para o 
término do mandato, induzindo à necessidade de novo escrutínio a teor do citado pelo § 1º do 
artigo 15.  

17. Por conseguinte, de todas as formas razoáveis passíveis de leitura para contagem do termo 
final do biênio, faltariam mais de 6 meses para seu encerramento, tornando imperativa a 
realização de nova eleição.  

18. Passemos, portanto, a análise do segundo questionamento.  

19. Aqui se busca esclarecer qual o período de mandato a ser cumprido pelo Conselheiro que 
suceder o Consulente depois de operada a renúncia, se pelo tempo necessário para completar 
o mandato original ou se pelo período de mais um biênio.  

20. Não há dúvida em nos adiantarmos em responder o quesito para afirmar que o Conselheiro 
eventualmente eleito nessa circunstância assumirá a Presidência apenas para completar o 
mandato.  

21. O artigo 13, caput, já citado prevê que a eleição ocorrerá de uma só vez, para eleger em 
conjunto o Presidente, o vice-Presidente e o Corregedor, valendo observar que, diferentemente 
da solução já há muito adotada nas eleições de cargos do Executivo, a candidatura não 
acontece mediante chapa, isto é, os Conselheiros não são eleitos em bloco e, sim, 
individualmente para cada um desses cargos.  

22. Nessa perspectiva, se concebida que a eleição decorrente da interrupção do mandato do 
Presidente pudesse conferir ao eleito o direito de exercer outro biênio no cargo, ao invés de lhe 
impor completar o mandato atual, estaria inaugurado, ad eternum, o descompasso entre o novo 
mandato da Presidência com os de Vice-Presidente e de Corregedor, porquanto, na forma legal 
e regimental, essas autoridades encerrariam seus respectivos mandatos no final do biênio 
ordinário, e o do novo Presidente, ficaria postergado para o final do biênio iniciado pela eleição 
extemporânea.  

23. Insistindo na idéia, a confusão na gestão do Tribunal estaria instaurada pois, se ao 
Presidente eleito durante a vacância fosse outorgado mandato de mais um biênio, e, não 
meramente do período necessário para o término do mandato de quem sucederá na 
Presidência, passará ele a conviver no curso do novo mandato, sempre com 2 Vice-
Presidentes e de 2 Corregedores, a começar pelos que estão atualmente no cargo e, em 
segundo momento, os que seriam eleitos até 10 de fevereiro de 2012 e, daí por diante.  



24. Note que o artigo 15, § 2º, ao prever a hipótese em que o Vice-Presidente ou o Conselheiro 
mais antigo assuma as funções da Presidência quando a vacância ocorre a menos de 6 meses 
do término do mandato, já deixa categoricamente estipulado que a autoridade em referência 
apenas completará o mandato do Presidente. Note-se o dispositivo, in verbis:  

§ 2º.O Conselheiro que, nos termos do § 1º deste artigo, assumir a função nos últimos seis 

meses do biênio, completará o tempo do mandato interrompido, sem prejuízo de seu direito 

de concorrer à eleição prevista no artigo 13º. 

25. A jurisprudência do TSE constitui referência de apoio para reforçar o raciocínio nesse 
sentido, como se denota do Resp n. 25.775/TSE, de 07.11.2006, de relatoria do Ministro José 
Delgado, DJ de 11.12.2006, p. 216, no qual se consignou que “havendo renovação da eleição 
por força do art. 224 do Código Eleitoral, os candidatos não concorrem a um novo mandato, 
mas, sim, disputam completar o período resultante do mandato cujo pleito foi anulado (...)”.  

26. O próprio Texto Constitucional, quando dispõe no artigo 81, § 2º que em caso de vacância 
dos cargos de Presidente, e Vice-Presidente (§ 2º, artigo 81) os eleitos deverão completar o 
período de seus antecessores, também dá outro indicativo para escorar o raciocínio.  

27. À vista desses argumentos, em resposta ao segundo quesito, somos de entendimento que 
o Conselheiro eleito na hipótese de vacância, deverá permanecer no cargo apenas no período 
necessário para completar o mandato do atual Presidente.  

28. Respondido, portanto, o segundo quesito, temos que o mesmo § 1º supracitado, nos serve 
também de referência para resposta ao terceiro, em que o Consulente nos indaga se o 
Conselheiro que assumir o cargo depois de eleito poderá ser reconduzido ao mesmo cargo na 
eleição seguinte.  

29. Adiantamos para opinar que não poderá haver recondução. Conquanto nessa situação 
qualquer Conselheiro possa concorrer ao pleito extraordinário, incluindo aqueles que estiverem 
ocupando o cargo de Vice-Presidente e de Corregedor, a Lei Orgânica também não admite 
que, uma vez eleitos, possam se candidatar à reeleição.  

30. A regra está estampada no já citado artigo 13, caput, da Lei Orgânica do TCE, cuja 
abrangência é reforçada pelo estabelecido no § 2º do artigo 15 deste mesmo diploma legal.  

31. O artigo 13, caput, já citado, é enfático ao dizer que é vedada a recondução do Presidente 
eleito.  

32. Até se poderia tentar, de inopino, argumentar que a vedação de recondução de cargo seria 
somente aplicável à hipótese de eleição bienal e, não para os pleitos extraordinários 
decorrentes da vacância do cargo como o que se discute na espécie.  

33. E a razão dessa argumentação estaria amparada no juízo de que a vedação de 
recondução prevista no artigo 13, caput, por constituir restrição na esfera de direitos daqueles a 
quem o cargo interessa, deveria sofrer exegese restritiva para entendê-la aplicável somente na 
hipótese de eleição ordinárias, isto é, as que ocorrem bienalmente e, não, para as que se 
destinem a prover o cargo para finalizar o mandato.  

34. Todavia não parece ter sido esta a intenção do Legislador Ordinário. Isso porque o § 2° do 
artigo 15, quando quis se estabelecer excepcionalmente o direito de concorrer novamente ao 
cargo para o Conselheiro que assumir as funções da Presidência nos últimos 6 meses de 
mandato, cuidou expressamente de fazê-lo. Naquela hipótese e, apenas, naquela hipótese, 
estará ele assegurado do direito de concorrer à reeleição.  

35. Vê-se, pois, que a Lei Orgânica do TCE, quando quis estabelecer de forma ampliativa a 
questão da possibilidade de recondução aos que estivessem ocupando o cargo de Presidente, 
o fez de modo expresso.  

36. Aqui de se invocar o velho aforisma Verba cum effectu, sunt accipienda, de precisão nem 
sempre absoluta, mas que se amolda bem ao caso em tela, traduzido no vernáculo como “a lei 
não tem palavras inúteis”. Em bons termos, não haveria razão para o artigo 15, § 2º assegurar 
excepcionalmente o direito de reeleição se a vedação já não estivesse estampada como regra 
geral.  



37. Quer o Consulente esclarecer com o quarto quesito quem continuará respondendo pela 
Presidência quando ocorrer a vacância e a qual o procedimento a ser adotado para se 
promover efetivamente a sucessão.  

38. Imediatamente após a renúncia, é de se aplicar o disposto no artigo 15, caput, da Lei 
Orgânica, que estabelece que nas faltas ou impedimentos, o Presidente será substituído pelo 
vice-Presidente e, na ausência ou no impedimento deste, pelo Conselheiro mais antigo em 
exercício de função.  

39. O Regimento Interno do Tribunal, por sua vez, é mais enfático ao dispor, consoante 
previsão de seu artigo 38 § 5º, inciso I que na hipótese de vacância do Presidente e até a 
realização de nova eleição o Vice-Presidente assumirá o cargo. Observe a transcrição do 
dispositivo:  

Regimento Interno – Artigo 38, § 5º Na hipótese de vacância, antes do término do mandato de 
seu titular e até a realização de nova eleição, assumirá o cargo. I – O Vice-Presidente, em caso 
de vacância do cargo de Presidente.  

40. Ou seja, neste curto interregno entre a vacância e a realização de novas eleições, o Vice-
Presidente ficará em exercício no cargo de Presidente.  

41. E, a propósito, o § 6º do mesmo artigo 38 do Regimento Interno, determina que a eleição a 
que se refere o seu § 5º deste artigo será convocada pelo Presidente em exercício e realizada 
em até 15 (quinze) dias da declaração de vacância dos cargos. Veja o dispositivo in verbis:  

Regimento Interno -Art. 38, § 5º - A eleição a que se refere o § 5º deste artigo deverá ser 
convocada pelo Presidente em exercício e realizada em até 15 (quinze) dias da declaração de 
vacância dos cargos.  

43. São essas, pois, os pontos principais que nos pareceram relevantes para responder o 
quarto questionamento.  

Conclusão  

Em razão do exposto e salvo melhor juízo, parece-nos que as respostas aos questionamentos 
apresentados pelo Consulente são as seguintes:  

1º) A vacância do mandato do Presidente, caso venha ocorrer até 30.05.2012, imporá a 
realização de nova eleição.  

2º) Essa eleição extemporânea não será realizada para novo biênio, mas para o período 
necessário para completar o mandato do Presidente substituído.  

3º) O Conselheiro eleito Presidente nessa condição não poderá ser reeleito.  

4º) - Até a realização de nova eleição, o Conselheiro Vice-Presidente deverá assumir 
interinamente as funções de Presidente do Tribunal.  

- O Vice-Presidente deverá convocar a nova eleição em até 15 dias da declaração de vacância 
do Cargo.  

É o que temos a esclarecer.  

Belo Horizonte, 23 de abril de 2012.  

Caio de Carvalho Pereira  

Consultor Geral do TCEMG 

 

(Diário Oficial de Contas de 26.04.2012) 


