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Relatora: Ministra Cármen Lúcia
Recorrentes: Coligação Amo Florianópolis (PP/PTB) e outro
Advogados: Gabriela Rollemberg e outros
Recorridos: João Batista Nunes e outro
Advogados: Orlando Celso da Silva Neto e outros
Recorridos: Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) - Municipal
e outra
Advogados: Felisberto Odilon Córdova e outros
Recorridos: Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Municipal e outro
Advogado: Rodrigo Botelho
Recorrido: Dário Elias Berger
Advogados: Felisberto Odilon Córdova e outros
Recorrido: Partido Republicano Brasileiro (PRB) - Municipal
Recorrido: Partido Social Cristão (PSC) - Municipal
Recorrido: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) - Municipal
Recorrido: Partido Humanista da Solidariedade (PHS) - Municipal

Recurso especial em recurso contra a expedição de
diploma. Transferência de domicílio eleitoral. Fraude.
Reeleição. Chefe do Poder Executivo. Art. 14, § 5 0, da
Constituição da República. Preliminares rejeitadas. A
transferência de domicílio eleitoral efetivada com base em
prévia decisão da Justiça Eleitoral não evidencia fraude à
incidência do art. 14, § 5 1 , da Constituição da República.
Recurso especial ao qual se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em desprover o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Brasília, 4 de outubro de 2011.

MINISTRA CARMEN LÚCIA - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Na origem, a
Coligação Amo Florianópolis (PP/PTB) e o Partido Progressista (PP)
ingressaram com recurso contra a expedição dos diplomas de Dário Elias
Berger e João Batista Nunes, prefeito e vice-prefeito do Município de
Florianópolis/SC, respectivamente, tendo como litisconsortes passivos a
Coligação O Trabalho Continua ( PMD B/PR/PRB/PSB/PSC/PRTB/PHS/PRP) e
as agremiações que a compõem, sob o argumento de fraude consubstanciada
no desvirtuamento da faculdade de transferência do domicílio eleitoral, de
modo a evitar a incidência do preceito legal disposto no

§ 51 do artigo 14 da

Constituição da República.
2. Basicamente o que se tem nesse caso, como descrevem
os Recorrentes, é que em 1996 o recorrido Dário Elias Berger foi candidato e
eleito nas eleições de São José, município da grande Florianópolis. Foi reeleito
no ano 2000 e, em 2003, transferiu seu domicílio eleitoral para Florianópolis.
Em 2004, candidatou-se, sendo novamente eleito e reeleito em 2008.
3. Em 7.1.2009, portanto após a eleição, diplomação e posse
do prefeito, sobreveio esse recurso contra expedição de diploma, ao
argumento de que este caso - era o quarto mandato - seria um fato típico, em
que houve exercício consecutivo e ininterrupto no mesmo cargo, a despeito de
ser em município diverso daquele originário.
4. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina negou
provimento ao recurso, em acórdão ementado nos termos seguintes:

"ELEIÇÕES 2008 - RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA - PREFEITO - REELEIÇÃO - EXERCÍCIO
CONSECUTIVO E ININTERRUPTO DO MESMO CARGO EM
MUNICÍPIO DIVERSO - IMPOSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA
DE DOMICÍLIO ELEITORAL - INEXISTÊNCIA DE FRAUDE REGISTRO DE CANDIDATURA - ELEIÇÕES DE 2004 E 2008 AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES - RESPOSTA POSITIVA À
CONSULTA E JURISPRUDÊNCIA UNÂNIME QUANTO À
POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DOMICÍLIO E
CANDIDATURA
MUDANÇA
DE
ORIENTA ÇÃOk-
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JURISPRUDENCIAL - MODULAÇÃO TEMPORAL - SEGURANÇA
JURÍDICA - DESPROVIMENTO" (fl. 444).

S. A Coligação Amo Florianópolis e o Partido Progressista, de
um lado, e a Procuradoria Regional Eleitoral em Santa Catarina, de outro,
interpuseram tempestivos recursos especiais (fis. 480-507 e fis. 585-595).
6. O primeiro recurso foi admitido com fundamento nas
alíneas a e b do inc. 1 do art. 276 do Código Eleitoral e o segundo com base na
alínea b do mesmo dispositivo legal, inadmitido por decisão da Presidência do
Tribunal de origem (fl. 597), contra a qual foi interposto o Agravo de
Instrumento n. 1 1756/SC, a mim distribuído.
7. O recurso admitido, interposto pela Coligação Amo
Florianópolis e pelo Partido Progressista, baseia-se em que:
a) o acórdão recorrido teria negado vigência ao art. 14, § 50, da
Constituição da República, pois teria permitido que candidato exercesse o
cargo de prefeito por quatro períodos subsequentes e;
b) o dissídio jurisprudencial estaria configurado, tendo como
paradigma julgados deste Tribunal Superior.
8. Contrarrazões às fls. 605, 667 e 682, respectivamente, por
Dário Elias Berger, João Batista Nunes e Partido da República.
Em preliminar, argúem:
a) o não conhecimento do recurso especial em razão de
suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
recorrido e da não configuração, em tese, do dissídio jurisprudencial;
b) o não cabimento de recurso contra expedição de diploma,
por versar o caso sobre transferência de domicílio eleitoral, que não se
enquadraria no disposto no artigo 262, inc. 1, do Código Eleitoral e;
c) a ocorrência de preclusão, pois a questão não teria sido
objeto de impugnação ao registro de candidatura do candidato Dário Elias
Berger. y
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No mérito, sustentam a impossibilidade de aplicação da
inovação jurisprudencial à situação vertente, tomando como fundamento o
princípio da segurança jurídica.
9. A Procuradoria-Geral Eleitoral, por sua vez, opina pela
rejeição das preliminares e pelo provimento do recurso especial eleitoral
(fls. 694-701).
É o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora):
Da p reliminar de não conhecimento do recurso es pecial por ausência de
condição de admissibilidade

10.0

recurso

apontou

possível contrariedade ao
art. 14, §
da Constituição da República, dispositivo que somente permite a
reeleição para um único período subsequente.
50,

11. A primeira preliminar arguida em contrarrazões sustenta o
não conhecimento do recurso especial em razão de que não teriam sido
impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido.
12. A ausência de menção expressa a outras normas, em
especial ao art. 16 da Constituição da República, não impede o conhecimento
do presente recurso especial, considerando que a discussão sobre a
aplicabilidade do princípio da segurança jurídica é coerente com a controvérsia
delineada nos autos, devidamente abordada pela instância ordinária.
13. O fundamento suficientemente atacado, assim considerado
aquele que decorre logicamente das razões recursais, não autoriza a aplicação
da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
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Dessa forma, não há que se falar em não conhecimento do
recurso por ausência de condição de admissibilidade, razão pela qual é de se
afastar essa preliminar suscitada.
Das p reliminares de não cabimento do recurso contra a ex pedição do diploma
e de øreclusão da matéria questionada
14. A alegação de que não caberia discutir a transferência de
domicílio de candidato no recurso contra expedição de diploma, por ausência
de impugnação na fase de registro de candidatura e por se tratar de causa de
elegibilidade, não prospera.
15. Os autos versam sobre hipótese de inelegibilidade, e não
de elegibilidade, prevista na própria Constituição da República (art. 14, § 50),
sendo viável a sua discussão na fase da dipiomação, conforme previsão
expressa do art. 262, inc. 1, do Código Eleitoral.
16. As inelegibilidades de índole constitucional, diversamente
daquelas de natureza infraconstitucional, não precluem.
Nessa linha, "as inelegibilidades constitucionais podem ser
arguidas tanto na impugnação de candidatura quanto no recurso contra
expedição de diploma, mesmo se existentes no momento do registro, pois aí
não há falar em preclusão" (AgR-Al n. 3328/MG, Rei. Mm. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 21.2.2003).
17. Essa é a interpretação do art. 259 do Código Eleitoral, o
qual prevê serem preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo
quando neste se discutir matéria constitucional.
Dessa forma, em razão de comportar a matéria impugnação
por meio de recurso contra expedição de diploma, e estando ausente a
preclusão, é de se afastar, igualmente, essas preliminares arguidas.
No mérito
18. Razão jurídica não assiste aos Recorrentes.
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19. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, ao
apreciar a questão posta nos autos, concluiu quanto à impossibilidade de
transferência de domicílio para concorrer ao mesmo cargo em outro Município,
conforme a nova orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral.
20. O voto condutor do acórdão recorrido dispôs, ao se referir
aos Acórdãos n. 32507 e 32539 deste Tribunal Superior, que:
"Os argumentos perfilhados em ambos os acórdãos conduzem, de

forma veemente, à impossibilidade do exercício de mais de dois
mandatos consecutivos sob qualquer hipótese, tendo que a regra do
§ 50 do art. 14 da Constituição Federal veda a perpetuação de um
mesmo indivíduo no cargo de Chefe do Poder Executivo, concluindo
que a forma encontrada - de transferência de domicílio com a
finalidade de obtenção de mandato ao mesmo cargo noutro
Município - constitui desvirtuamento dessa faculdade, visando o
autor ilidir-se da incidência do preceito, frustrando os objetivos da
norma, consistindo fraude à lei.
Reitera a Corte Superior Eleitoral, ainda, que a prática da
transferência de domicílio eleitoral, embora lícita formalmente, visa
alcançar finalidade incompatível com a Constituição da República,
com a perpetuação [no] poder [e o] apoderamento de unidades
federadas para formação de clãs políticos ou hegemonias familiares.
Esse novo contexto de inserção dos fatos à norma jurídica
evidencia-se consentâneo com a realidade, efetivamente. Vale dizer,
a novel interpretação dada, diante do caso concreto, constitui
solução jurídica adequada.
Desse modo, indubitável que a jurisprudência deve permear,
doravante, o mesmo entendimento dos julgados da Corte Superior
junto aos Juízes e Tribunais Eleitorais do país, evitando-se, desde o
nascedouro, a reconhecida burla ao texto constitucional" (f 1. 455).

21. Os precedentes citados pelo juiz relator estão ementados
nos termos seguintes:
"RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2008. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO. CANDIDATO À REELEIÇÃO.
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO PARA OUTRO MUNICÍPIO.
FRAUDE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 50 DO
ART. 14 DA CB. IMPROVIMENTO.
1. Fraude consumada mediante o desvirtuamento da faculdade de
transferir-se domicílio eleitoral de um para outro Município, de modo
a ilidir-se a incidência do preceito legal disposto no § 50 do artigo
14 da CB.
2. Evidente desvio da finalidade do direito à fixação do domicílio
eleitoraL .-
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Recurso a que se nega provimento" (REspe n. 32507/AL,

Rei. Mm. Eros Grau, PSESS 17.12.2008);

"RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MUDANÇA DE DOMICILIO
ELEITORAL. 'PREFEITO ITINERANTE'. EXERCÍCIO
CONSECUTIVO DE MAIS DE DOIS MANDATOS DE CHEFIA DO
EXECUTIVO EM MUNICÍPIOS DIFERENTES, IMPOSSIBILIDADE.
INDEVIDA PERPETUAÇÃO NO PODER. OFENSA AOS § 50 E
60 DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NOVA
JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
Não se pode, mediante a prática de ato forma/mente lícito (mudança
de domicílio eleitoral), alcançar fina/idades incompatíveis com a
Constituição: a perpetuação no poder e o apoderamento de unidades
federadas para a formação de clãs políticos ou hegemonias
familiares.
O princípio republicano está a inspirar a seguinte interpretação
basilar dos 50 e 60 do art. 14 da Carta Política.' somente é
possível eleger-se para o cargo de 'prefeito municipal' por duas
vezes consecutivas. Após isso, apenas permite-se, respeitado o
prazo de desincompatibilização de 6 meses, a candidatura a 'outro
cargo', ou seja, a mandato legislativo, ou aos cargos de Governador
de Estado ou de Presidente da República,' não mais de Prefeito
Municipal, portanto.
Nova orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral,
firmada no REspe 32.507" (REspe n. 32539/AL, Rei. Mm. Marcelo

Ribeiro, PSESS 17.12.2008).

22. Na espécie, em 1996, Dário Elias Berger se candidatou no
Município de São José, da chamada grande Florianópolis, município
basicamente contíguo.
Em 2000, o Recorrido se recandidatou e se reelegeu.
Em 2003, tempo em que ainda prevalecia aquela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, portanto da Justiça Eleitoral, no
sentido de que se podia ter a transferência eleitoral, o Recorrido consultou o
Tribunal Regional Eleitoral catarinense especificamente, antes de fazer a
transferência, (Consulta n. 2147) sobre possível óbice para sua nova
candidatura em outro município. Com base na Resolução n. 7340, de
17.9.2003, a resposta foi negativa, no sentido de não haver o impedimento.
Tem-se no voto o seguinte trecho em que transparece, com
clareza, a peculiaridade da situação do Recorrido que apenas efetivou a
transferência do domicílio após a consulta e correspondente resposta do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense:
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"CONSULTA - PREFEITO MUNICIPAL - PRETENSÃO DE
CONCORRER - MESMO CARGO - MUNICÍPIO DIVERSO POSSIBILIDADE.
Prefeito reeleito, que atenda ao prazo do desincompatibilização do
cargo até seis meses antes da eleição, bem como os requisitos de
elegibilidade previstos em lei, pode candidatar-se ao cargo de
Prefeito em outro município, desde que este não tenha sido criado
em razão de desmembramento, incorporação ou fusão, salvo se
ocorrido o desmembramento há dois ou mais pleitos.
PREFEITO NO EXERCÍCIO DO MANDATO - CANDIDATURA EM
MUNICÍPIO DIVERSO - TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
ELEITORAL - PRAZO - CONSEQUÊNCIAS.
Por não se tratar de matéria eleitoral, não cabe à Justiça Eleitoral
examinar eventuais consequências que a transferência de domicílio
eleitoral possa acarretar a Prefeito Municipal que se afasta do cargo
para concorrer em outro município (precedente: TRESC Res. n.
7.338, de 27.8.2003).
O domicílio eleitoral na respectiva circunscrição, exigido do
candidato que pretende concorrer às eleições, é de, no mínimo, um
ano antes do pleito (art. 9 0 da Lei n. 9.504/1997)"
Conforme relatado, essa Resolução foi exarada em 17.9.2003.
23. Com a resposta da consulta em mãos, o Recorrido fez a
transferência do domicílio eleitoral, desincompatibilizando-se no prazo definido
pela Justiça e se candidatando à prefeitura de Florianópolis quando, em 2004,
veio a ser eleito sem qualquer impugnação.
Cumprido regularmente o mandato, recandidata-se em 2008,
vencendo no 2 1 turno com 57% dos votos. Também quando dessa
recandidatura não houve impugnações ou questionamentos quanto à licitude
do seu registro.
24. Com razão, o Tribunal Regional Eleitoral catarinense, ao
julgar esse recurso contra expedição de diploma, afirmou que os precedentes
sobre o chamado "prefeito itinerante" não se aplicariam à situação do
Recorrido que batera às portas da Justiça Eleitoral para se resguardar.
Ademais, nas eleições de 2003 sequer havia o presente questionamento.
25. Parece-me claro que, neste caso, fica efetivamente
afastado qualquer indício de fraude no comportamento do Recorrido que
recorreu à Justiça Eleitoral buscando a exata compreensão da lei por meio de(y
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uma consulta prévia, formal e específica ao Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina.
Nessa consulta, aquele Tribunal afirmou não apenas o
entendimento que prevalecia, mas, especificamente, a inexistência de qualquer
dúvida sobre o tema, pois: "Nesse sentido, há precedente do Tribunal Superior
Eleitoral[..], assim ementado"
A consulta foi respondida com base na Resolução n. 21.297
deste Tribunal Superior, de 12.11.2002, de relatoria do então Ministro
Fernando Neves.
26. Desse modo, mais que a segurança jurídica reclamada
pelos Recorridos, que confiaram na prevalência de jurisprudência pacífica em
2003, tem-se como necessária a tutela do princípio da confiança na jurisdição.
Ainda que oriunda de uma decisão de natureza administrativa
da Justiça Eleitoral, o único esclarecimento feito ao Recorrido, hoje prefeito de
Florianópolis, foi quanto à necessidade do cumprimento dos requisitos
referentes à sua desincompatibilização, comprovadamente efetivada no mês
de abril do ano subsequente.
27. Ressalto que, sendo a recandidatura no Brasil vedada
apenas para o período subsequente, ainda se considerássemos a inexistência
da consulta específica e da respectiva resposta (mesmo que contrária à sua
pretensão), nada impediria o Recorrido de efetivar a transferência domiciliar
em momento posterior, oferecendo sua candidatura em 2008.
28. Tampouco socorrem os Recorrentes o argumento de que
em outros casos a mudança de jurisprudência teria alcançado "prefeitos
itinerantes", convictos de que ela não mudaria.
Contudo, como enfatizado inicialmente, dadas as
peculiaridades observadas na espécie, não há como se dar tratamento
igualitário a pessoa posta em situação desigual, que procedeu com o cuidado
específico, objetivo e formal de procurar e obter orientação da Justiça Eleitoral
para, só então, adotar as providências que adotou.i
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29. Desse modo, observada a condição peculiar do Recorrido,
cuja conduta não evidenciou objetivo de fraudar a lei, na época amparada por
decisão específica da Justiça Eleitoral, nego provimento ao recurso.
É o meu voto'

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor
Presidente, peço vênia à Relatora para não conferir valia à resposta dada pelo
Tribunal Regional à consulta. Não o faço porquanto o Judiciário, mesmo
atuando - diria até, com maior razão - no campo administrativo, está
submetido ao princípio da legalidade estrita. Se formos ao Código Eleitoral,
constataremos que apenas o Tribunal Superior Eleitoral, órgão de cúpula da
Justiça Eleitoral, possui a atribuição de responder a consultas. A razão de ser é
única: seria inimaginável ter-se, como disse em pronunciamento anterior, 27
Tribunais Regionais respondendo a consultas quanto ao alcance de um direito
linear, a ser observado em todo o território nacional.
Também não concederia valia maior à resposta, considerando
que, ao responder consulta, não se legisla. Interpreta-se o arcabouço
normativo. E muito menos assenta-se algo que possa vir a direcionar
julgamento a ser efetuado no próprio Tribunal Superior Eleitoral.
Estamos a versar tema inerente à inelegibilidade, à cidadania.
Não podemos partir para hermenêutica ampliativa do contido na Carta da
República. O parágrafo

50

do artigo 14 da Constituição Federal, ao versar

reeleição, e não terceiro mandato, o faz tendo em vista cargo único, específico,
longe ficando de apanhar cargos outros, diversos. Não cabe elastecer
inelegibilidade, como ressaltado da Tribuna, e confirmo a paternidade do que
consignado, partindo-se para a ficção jurídica: onde há a primeira eleição para
o cargo, estabelecer-se que, porque fora o eleito titular de um cargo diverso em
outro Município, estaria a concorrer ao terceiro mandato, que pressupõe
tentativa de eleição para o mesmo cargo. Isso não ocorreu no caso.
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Houve variação de enfoques - revelando ganhar, às vezes, a
distribuição do processo sabor lotérico -, quanto à providência acauteladora no
âmbito do Supremo. Foi distribuída uma ação cautelar incidental ao Ministro
Gilmar Mendes, referente ao Município de Valença. Sua Excelência
implementou liminar para preservar o Prefeito no cargo. Em outra ação
incidental, distribuída ao não menos proficiente Ministro Luiz Fux, não se
concluiu da mesma forma. Passamos a ter a divergência que maior descrédito
ocasiona - a intestina, no âmbito do mesmo Tribunal.
Senhor Presidente, continuo convencido de que o §

50

do

artigo 14 da Constituição Federal há de ser entendido tal como se contém,
observando o teor. Descabe a interpretação ampliativa, a ponto de a Justiça
substituir-se ao legislador constituinte e assentar que o preceito não se
restringe à candidatura para o mesmo cargo, mas alcança cargo diverso,
gerando essa interpretação ampliativa, mais uma espécie de inelegibilidade.
Há, ainda, algo peculiar: não se aventou essa mesma
inelegibilidade, considerada a eleição pretérita, para o primeiro mandato no
cargo no qual está o Prefeito e o Vice.
Acompanho Sua Excelência a Ministra Relatora, tendo em vista
essa forma de pensar. E conclamo o Tribunal a rechaçar, peremptoriamente, a
possibilidade de os Tribunais Regionais adentrarem o campo da resposta às
consultas. Porque se placitarmos a resposta dada, a ponto de apanhá-la como
móvel do desprovimento do recurso, estaremos estimulando os Tribunais
Regionais a atuarem nessa área.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(Presidente): Vossa Excelência também rejeita as preliminares e nega
provimento ao recurso?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Sim, rejeito as
preliminares do recurso e nego-lhe provimento.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor
Presidente, ouvi atentamente o voto laborioso da eminente Relatora. Quanto
às preliminares, também as estou rejeitando.
Apenas para lembrar, já respondi á Consulta n o 845-43, que
cuida exatamente de reeleição, de terceiro mandato consecutivo, de prefeito
de município diverso. Começamos o seu julgamento e depois paralisamos por
causa dessas ações que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal.
Quando fiz o estudo para responder a essa Consulta, formei a
minha convicção. E, baseada não no fundamento invocado pela Ministra
Cármen Lúcia, de que a resposta do TRE à consulta é que garantiu, de certa
forma, a permanência desse prefeito, mas nos fortes argumentos indicados
pelo Ministro Marco Aurélio, posiciono-me também nesse sentido. Esse não é
o fundamento. Meu fundamento é exatamente o constitucional, e, por isso,
nego provimento.

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Senhor Presidente,
sinto-me confortável, porque aqui participei apenas de um julgamento,
referente ao chamado "prefeito itinerante", que dizia respeito a uma fraude
configurada, salvo engano.
Confesso que não tenho nenhuma simpatia pela tese do
prefeito itinerante. Primeiro, porque, parece-me, a constatação ou o
ensinamento do Ministro Marco Aurélio quanto ao cunho constitucional do
artigo 14, §

50,

é inegável. Segundo, bem ou mal, a Justiça Eleitoral de Santa

Catarina, Estado politicamente evoluído, fez uma consulta e o Tribunal
Regional, com base na Resolução do TSE, respondeu-a. Com competência ou
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não, é outra questão, mas é a Justiça do Estado, que responde ao prefeito, ao
vereador, porque está próxima ao cidadão, ao eleitor e ao candidato.
Se existem Tribunais Regionais Eleitorais, devem ter, pelo
menos, o mínimo de autonomia e de competência. No caso, o Regional não
extrapolou aquilo que o TSE estabelecia à época: é possível, sim, nesses
casos, a reeleição.
Reporto-me ao voto da Relatora, quanto à segurança jurídica,
quanto à confiança na jurisdição e chamo a atenção - saio um pouco do
aspecto dogmático -, para o fato de que no caso concreto se trata, Ministra
Cármen Lúcia, do segundo e do quarto municípios mais populosos do Estado
de Santa Catarina.
Não me refiro ao interior do Piauí, com o máximo respeito que
o tenho, ou da Paraíba, mas se trata da capital do Estado e da quarta cidade
do Estado, São José, que é contígua à Florianópolis - todos os gaúchos têm o
sonho dourado de morar em Florianópolis, conhecem muito bem a situação. A
capital é a segunda cidade mais populosa, perde para Joinville, e São José, a
quarta mais populosa, perde para Blumenau.
Ora, esse cidadão, que não conheço, mas deve ser fenômeno
eleitoral, foi eleito duas vezes em São José, sem nenhuma impugnação - o
que não é pecado -, eleito e reeleito. Ele vai para Florianópolis, faz a consulta
ao Tribunal Regional, desincompatibiliza-se e ganha as eleições naquela
cidade. Isso não está nos autos, mas me permito, em um tribunal eleitoral,
respeitando a soberania popular, dizer que a sua gestão ao lado, em São José,
influenciou, certamente, a vontade popular do cidadão de Florianópolis.
No caso, não há alegação de fraude, como há nos pequenos
municípios, ou de abuso de poder econômico, ou de abuso de autoridade
política; aqui foi a vontade consciente. Esse cidadão se reelegeu em
Florianópolis, com a mesma soberania popular e com a mesma vontade.
Então, nem no aspecto jurídico, nem no aspecto da consulta,
nem no aspecto da soberania popular, eu me sentiria confortável, a esta altura
dos acontecimentos, quando não houve nenhuma impugnação nas três
eleições anteriores, em cassar um prefeito dessa envergadura de um
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município dessa importância. Não sou casuísta, tenho de ver a realidade. O
juiz não pode sair da realidade dos fatos, da concretude dos fatos. E essa é a
realidade.
Com essas considerações, já antecipando a minha tendência
futura quanto ao tema de fundo, referente ao prefeito itinerante, e avançando
um pouco mais que a Ministra Cármen Lúcia - quero reexaminar essa questão
com muita tranquilidade -, não tenho a menor dúvida em acompanhar
integralmente a Relatora, com os acréscimos do Ministro Marco Aurélio.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor
Presidente, se a matéria estivesse sendo posta pela primeira vez, eu não teria
dúvida em acompanhar a Ministra Cármen Lúcia, até porque acompanhei Sua
Excelência quando fui relator, em 2008 ou 2009, num caso semelhante e fiquei
vencido, juntamente com o Ministro Arnaldo Versiani. O Ministro Eros Grau, no
mesmo dia, trouxe caso igual e fiquei vencido também.
Desde aquela época, nesses casos, tenho ficado vencido, ou
ressalvado ponto de vista, porque sempre entendi não haver vedação na
Constituição Federal a que se altere o domicílio e se concorra em outro
município, ou no mesmo estado, se for o caso.
Acontece que, como eu disse, de 2008 para cá, foram vários
prefeitos cassados por essa razão. Eu mesmo, em 25 de novembro de 2010,
data de publicação do acórdão, no Agravo de Instrumento n° 11539, em caso
igual, de reeleição - só não havia a consulta, mas era reeleição também trouxe meu voto, como relator, dizendo que não concordava, mas que o
Tribunal havia adotado essa jurisprudência para a eleição de 2008 e eu iria
segui-Ia.
No caso, a peculiaridade seria a realização de uma consulta no
ano de 2003. Sem entrar em detalhes sobre a data da consulta, porque a
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eleição é de 2008 e a consulta foi feita em 2003, cinco anos antes, eu não me
dei ao trabalho, mas acredito que o Tribunal Superior Eleitoral tenha
respondido a várias consultas nesse sentido, porque era essa a jurisprudência
da Corte em 2003, e foi até 2008. Por isso eu trouxe o voto, pensando que
seria tranquilo àquela época, e me surpreendi quando fiquei vencido, pois,
realmente, a jurisprudência era aquela que o TRE de Santa Catarina informou
ao consulente: podia concorrer.
A jurisprudência, entretanto, mudou, e eu até adotaria a
mesma tese, com o maior prazer, como tenho adotado - adotei nas vezes em
que, a meu ver, eu poderia fazê-lo - mas agora não deixarei de aplicar essa
mesma jurisprudência que apliquei em todos os processos de 2008 por causa
de uma consulta respondida por um Tribunal Regional Eleitoral. Por mais
ilustre que ele seja, não dirá como voto aqui, no Tribunal Superior Eleitoral;
menos ainda se se considerar que, quando a consulta foi respondida, a
jurisprudência era outra, cinco anos antes da mudança de jurisprudência.
Embora, no mérito, eu considere que teria toda razão, por
princípio de coerência, como relator, recentemente, cassei um prefeito, e o
Tribunal confirmou; ressalvei meu ponto de vista, mas cassei.
Voto por cassar este também, no sentido de prover o recurso,
com a vênia da eminente Relatora.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): Ministro
Marcelo Ribeiro, se Vossa Excelência me permite, com todo o respeito pelo
voto, quero apenas dizer que não era uma consulta, porque todas as vezes
que fazemos referência à jurisprudência de 2003, obviamente, a jurisprudência
era, sim, a do Tribunal Superior Eleitoral. No caso, eu disse que era a
singularidade que me levava a votar daquela maneira; o consulente
especificamente buscou essa orientação, ainda que eu entenda perfeitamente.
Quanto à eleição de 2008, Vossa Excelência diz que "foi nessa
eleição que houve a mudança e nós aplicamos em outros casos", só que,
como também afirmei, ele se elegeu em 2003 com base em uma consulta que
ele fez questão de previamente requerer, apresentar, cumprir, afastando
qualquer possibilidade de se cogitar que ele não queria era cumprir a
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Constituição e a lei. E, em 2008, não houve questionamento: o recurso veio
após e em momento nenhum foi questionado. Não foi questionado registro,
nem candidatura, nem diplomação, mas em 7 de janeiro de 2009, após então
tudo correr com absoluta tranquilidade do ponto de vista jurídico...
Então, neste caso, quando eu disse que havia uma
peculiaridade que, a meu ver, cria sim situação de desigualdade, foi ficar
patenteado manifesto de que ele buscou a Justiça Eleitoral, como afirmou o
Ministro Gilson Dipp. Não era interpretação genérica como nos outros casos,
com todo respeito, claro, pelo posicionamento que entendo perfeitamente
quanto a essa dificuldade. Tanto que, como eu disse, estudei mais, e até não o
trouxe, porque esperava um posicionamento do Supremo, uma vez que essa
matéria foi levada em agosto ao Plenário, e houve um pedido de vista, e os
advogados, com razão, pediram que, de uma forma ou de outra, fosse julgado.
Apenas isso.-'

VOTO(vencido)

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor
Presidente, o caso realmente leva a um dilema muito grande a quem ocupa
uma cadeira de juiz no TSE, especialmente no meu caso.
Como o Ministro Marcelo Ribeiro citou, participamos de todos
os casos. Inclusive, quando este caso veio a julgamento, tive o cuidado de
fazer um histórico de todos os casos que julgamos a partir de dezembro de
2008 - foram sete ou oito os casos. Como eu disse, participei de todos, fiquei
vencido nos dois primeiros, junto somente com o Ministro Marcelo Ribeiro e,
naqueles dois casos, as mesmas circunstâncias estavam presentes. Em um
deles, era hipótese de reeleição, nenhum dos dois registros foi impugnado na
fase de registro, ou seja, essa inelegibilidade por suposta fraude em
transferência de domicílio foi arguida depois, em fase de recurso contra
expedição de diploma, que, parece-me, é a hipótese dos autos também.
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Depois que fiquei vencido nesses dois casos, como faço em
todas as teses, acompanho a maioria. Penso até que, talvez, seja pecado da
minha parte; talvez até deva, como outros Ministros, ficar vencido sempre em
todas as teses em que fico vencido no início. Porque fico até preocupado que,
daqui para o futuro, daqui a cinquenta anos, vinte e cinco anos, alguém resolva
fazer uma pesquisa de jurisprudência e encontre precedente de um caso igual
a este de que eu fui relator em que cassei, contra a minha vontade, um
mandato de um prefeito como este.
Sempre votei assim. Não consigo conceber que se tenha como
mesmo cargo o mandato de prefeito de municípios diversos, ainda que sejam
vizinhos, que não sejam vizinhos, que sejam longevos, a meu ver, o cargo é
evidentemente diferente. O prefeito do Município de Florianópolis é diferente
do prefeito do Município de São José, assim como o mandato do governador
do Estado de Minas Gerais é diferente do mandato do governador do Estado
do Rio de Janeiro, embora sejam estados vizinhos. E não sei se alguém
sustentaria que alguém pudesse usar da influência de ser governador do
Estado do Rio de Janeiro, sair, com um ano antes, transferir o seu domicílio
para Minas Gerais e pensar que, pelo fato de ele ter sido governador do
Estado do Rio de Janeiro, tentasse fazer que fosse eleito governador do
Estado de Minas Gerais.
Penso que, se alguma fraude ocorre no caso de transferência
de domicílio eleitoral, ela deve ser arguida na fase própria, no momento de
transferência e, se acontece isso, a transferência do domicílio é que deve ser
impugnada, para que, ocorrendo essa fraude, o domicílio eleitoral não sirva
como requisito de elegibilidade dele para a próxima prefeitura.
No caso concreto, participei de três casos desse Tribunal em
que a mesma questão foi colocada com o mesmo colorido, ou seja, alteração
de jurisprudência eleitoral no curso da eleição. Participei desses três casos,
que citarei agora, fiquei vencido em todos os três com o mesmo argumento de
não admitir mudança de jurisprudência no curso da eleição.
A primeira delas foi em 2006, quando o Tribunal alterou a
Súmula n° 1, que versava sobre rejeição de contas, e o Tribunal, a um mês da
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eleição, entendeu que não bastava o ajuizamento de ação em casos de
rejeição de contas; era necessária a liminar. Não que eu seja contrário a essa
tese. Sou favorável à tese, mas que seja aplicada para as eleições futuras,
como foi o caso inclusive das eleições de 2008, como até foi incorporada agora
na Lei Complementar n° 135, de 4 de junho de 2010. Fiquei vencido naquela
época por entender dessa forma.
O segundo caso ocorreu quando a jurisprudência do Tribunal
era tranquila no sentido de que recurso de revisão em tribunal de contas tinha
o condão de afastar a inelegibilidade. Ficamos vencidos nesse caso, também,
eu e o Ministro Marcelo Ribeiro. Até penso contrariamente a Sua Excelência
porque eu não admitia que o recurso de revisão perante corte de contas
tivesse esse efeito, mas ressalvava o meu ponto de vista, por entender que
essa jurisprudência não poderia ser aplicada à eleição em curso.
O terceiro caso foi exatamente esse,o de prefeito itinerante.
Penso que uma das situações mais graves que pode haver
para um tribunal eleitoral é mudar a sua jurisprudência no curso da eleição. E é
tão grave essa hipótese, que o artigo 263 do Código Eleitoral estabelece:
Art. 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões
anteriores sobre questões de direito constituem prejulgados para os
demais casos, salvo se contra a tese votarem dois terços dos
membros do Tribunal.
Esse dispositivo o Tribunal passou a não aplicar mais, salvo
engano, a partir de 2002, entendendo que ele não teria sido recepcionado pela
Constituição de 1946. No caso, entendo que o espírito desse dispositivo está
exatamente nisto: salvaguardar a posição exatamente para aqueles que
participam do processo eleitoral, que são partidos políticos e candidatos à
eleição, de se basearem naquela jurisprudência para serem candidatos.
Nos três casos, o que mais me chama à atenção, e por isso o
meu dilema de votar neste caso, é que a jurisprudência deste Tribunal mudou
para afetar o direito de elegibilidade.
Isso, infelizmente, causou-me perplexidade muito grande,
quanto à Súmula n° 1, que era de obrigar que o candidato obtivesse uma
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liminar, quando, para a eleição, bastava o ajuizamento da ação. No tocante ao
segundo caso, se não me engano, Ministro Marcelo Ribeiro, o candidato tinha
obtido a liminar no Tribunal de Contas, e o Tribunal invalidou-a depois da
eleição ocorrida. Nesse caso de prefeito itinerante, foi mais grave ainda,
porque o registro não foi impugnado, a eleição ocorreu, o candidato ganhou a
eleição, e o Tribunal cassou o registro, salvo engano, em dezembro de 2008,
com a eleição já realizada.
Então, em todos os três casos fiquei vencido, sempre com
esse ponto de vista, de que não era possível restringir o direito à elegibilidade
por mudança jurisprudencial. Agora, neste caso, confesso que o meu dilema
diz respeito a que o Tribunal está mudando a sua jurisprudência exatamente
para assegurar o direito de elegibilidade desse cidadão, que é o prefeito.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): Ministro
Arnaldo Versiani, acentuo que posso até evoluir, por isso eu estava esperando
o julgamento do Supremo, mas, neste caso, apontei, ainda que, como bem
ressaltaram o Ministro Marco Aurélio e o Ministro Gilson Dipp, não estou
mudando porque estou tendo um dado no processo em que o Ministro Marco
Aurélio afirma que não deveria ser aceito, mas, de toda sorte, com todo
respeito, estou aceitando como um dado.
O que se pressupôs sempre na interpretação da Norma
Constitucional? Que haveria tentativa de burlar uma proibição constitucional e,
neste caso, estou dizendo que há uma singularidade, porque quem tenta
burlar, quem quer descumprir não busca o Poder Judiciário; ele buscou um
caso específico.
Por isso, quero deixar claro, estudo um processo da capa à
contracapa, porque este dado específico da Resolução n° 7.340, de 2003, foi o
que fundamentou o acórdão recorrido e que o Tribunal catarinense fez questão
de dizer que estuda os precedentes, cita os precedentes, mas não pode
aplicar, porque, neste caso, foi acionado. A pessoa, antes disso, meio que
autorizou - não é que não tenha havido impugnação ao registro, à candidatura
ou à eleição. Ainda que não se considere que essa consulta tenha efeito
vinculante, ela tem o efeito, a meu ver, de retirar qualquer tentativa de fraudeS-'
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dessa pessoa e dos eleitores, porque esses eleitores não votaram, imaginando
que pudesse mudar.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: De qualquer
forma, o vício de consentimento não se presume.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora):
Exatamente. E neste caso menos ainda.'
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Seria, quanto à
inexistência, indício forte.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): Neste
caso, como disse Vossa Excelência, não deveria haver a consulta, mas ele
acreditou nisso e por isso estou aplicando o princípio da confiança com
singularidade. Este não é caso que possa ser aplicado com a identidade do
parâmetro. Penso que acertou o Tribunal catarinense, porque ele dispõe que
não é que desconheça ter havido a mudança e que não aplique a mudança em
outros casos, mas que, neste caso, há uma singularidade que não há como ser
ultrapassada; a não ser dizendo que a pessoa procurou a Justiça, a Justiça
respondeu-lhe, e oito anos depois resolveu dizer que não fora aquilo que havia
estabelecido.
Neste caso, ainda que seja genérica a consulta, não havia o
nome dele, a não ser como consulente, mas tinha o caso específico. É essa a
singularidade.
Deixo claro que, não estou mudando, mas dizendo que não há
a identidade nos casos, razão pela qual, tal como feito - como entendi bem
feito pelo Tribunal catarinense -, considerando a consulta, os efeitos dela, que
foi prévia, expressa e formal, estou entendendo diferentemente.
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Vossa
Excelência estaria dando um caráter vinculante a essa...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): Não,
estou afastando qualquer possibilidade do fundamento que nos leva a sempre
votar contra esses itinerários feitos como tentativas de não obedecer à NormaOi
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Constitucional, porque, neste caso, ele perguntou a quem podia, à Justiça
Eleitoral, que respondeu.
Deixo claro que não é mudança de orientação; é o
apontamento que faço, específico, formal da Resolução n° 7.340 do Tribunal
catarinense, de 2003, a essa Consulta n° 2.147, que ele fez e em que, por isso
mesmo, se propôs não apenas a candidatura, mas a recandidatura em 2008cL-'
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor
Presidente, o que fazemos, por exemplo, com a seguinte indagação: e aqueles
oito prefeitos que cassamos com base em jurisprudência tranquila, não só
daqui, mas também do Supremo Tribunal Federal?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): Por isso
mesmo eu disse antes que até esperei este caso e não o julguei de imediato,
em meados do semestre passado, aguardando o posicionamento do STF,
porque, como disse o Ministro Marco Aurélio, este é o principal problema, e já
o tivemosc'
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Alfim é a última
trincheira da cidadania.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): Eu
precisava de uma segurança, mas penso que é isso mesmo.
Houve pedido de vista, não sei quando volta, os advogados
tinham direito de pedir que fosse julgado de imediato e por isso pautei
imediatamente, com os dados que tenho do processo. Quanto aos outros, não
me parece, pelo menos daqueles de que participei - dos primeiros não
participei -, que o relator de algum caso tenha trazido aqui que havia uma
situação tão peculiar quanto essa.
Realmente penso que, como disse Vossa Excelência, este não
é um caso que eu gostaria de ter julgado antes de ter a decisão do STF,
porque pelo menos, ainda que tendo essa singularidade que poderia me levar
a essa mesma conclusão, haveria um vetor fixado do ponto de vista de uma
jurisprudência que prevalecerá daqui para frente, entretanto, jurisdição não se
pode obrigar a terj-'
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O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor
Presidente, quanto à peculiaridade referente a essa consulta, com a devida
vênia, não julgo relevante. Acredito que nos precedentes, principalmente nos
dois que julgamos, de que foi relator o Ministro Marcelo Ribeiro, a
peculiaridade naquele caso é ainda muito maior. Inúmeros acórdãos, que têm
muito mais valor do que uma consulta em tese respondida pelo TRE, que não
tem competência para responder a consulta em tese, ainda que tenha sido
este, por acidente, o consulente, porque, como sabemos, as consultas são
completamente desvinculadas, e só podem ser, pois no instante em que é
detectado um fato concreto, a consulta não pode ser respondida, por esse
motivo...
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a que me referia
sempre validou o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de
que eram cargos diversos. Essa é a orientação do STF, que ninguém mais
colocou em dúvida.
O que o Tribunal fez, a meu ver, indevidamente, na época, foi
exatamente alterar. Se o Tribunal estivesse mudando a sua orientação
jurisprudencial, como votaram os Ministros Marco Aurélio e Nancy Andrighi...
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Eu não votei;
apanhei do voto do Ministro Marco Aurélio o afastamento do fundamento, mas,
no mérito, estou seguindo a jurisprudência, e dei provimento.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Desculpe-me.
Pensei que Vossa Excelência tivesse acompanhado o Ministro Marco Aurélio.
A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Eu acompanhei
Sua Excelência ao afastar o fundamento, mas, no mérito, estou
acompanhando a jurisprudência.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Então, meu
dilema aumenta mais ainda, porque, se a maioria do Tribunal encaminhasse
no sentido do voto do Ministro Marco Aurélio, não tenho dúvida de que eu
acompanharia Sua Excelência, no sentido de alterar a jurisprudência, alterar o
que não poderia ter sido alterado antes, mas, como eu disse, para assegurar o
direito de elegibilidade.
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O que está sempre por trás desse princípio? Estabilidade
jurídica, segurança jurídica, ou seja, permitir que aqueles que participaram de
um processo eleitoral não sejam surpreendidos antes e durante o processo
eleitoral. Se for para romper eventualmente com esse princípio, será para
garantir a segurança jurídica e a estabilidade jurídica daqueles munícipes que
compareceram à eleição, votaram em um candidato cujo registro não havia
sido impugnado. Isso, a meu ver, é segurança jurídica e estabilidade jurídica.
Nesse caso, eu não teria dúvida nenhuma, se fosse para
modificar a jurisprudência do Tribunal para alterar aquilo que foi, a meu ver,
mal alterado em 2008, em acompanhar sem pestanejar. A minha preocupação
maior é exatamente: se não estamos fazendo isso, na próxima sessão surge
outro caso, provavelmente do Nordeste, de algum município pequeno que não
tenha essa peculiaridade, porque o prefeito lá não cuidou de fazer uma
consulta, primeiro porque o TRE talvez não respondesse, ou então porque ele
se baseou na jurisprudência que era tranquila na época. Daí cassaremos de
novo? Voltarei novamente ao mesmo dilema de agora.
Então, penso que serei enterrado com esse dilema. Peço
desculpas aos advogados dos recorridos, porque, em dois outros casos em
que eu trouxe voto, sempre procurei estabelecer a peculiaridade no sentido de
preservar a elegibilidade do candidato eleito: um numa ação de impugnação de
mandato eletivo, a que fez referência o Ministro Gilson Dipp, outro em que
agora se procura estender essa itinerância até para filhos, sobrinho, mãe, pai.
Trata-se de itinerância circulante no Brasil inteiro, pois ninguém mais poderá
ser candidato a pretexto de que há um profissionalismo do prefeito.
No caso concreto, e por isso reitero minhas desculpas aos
ilustres advogados dos recorridos que me citaram, porque venho ressalvando a
minha posição, com a devida vênia dos que pensam em contrário, acompanho
a Ministra Nancy Andrighi no sentido de prover o recurso.
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MATÉRIA DE FATO

O DOUTOR JOÃO LINHARES (Advogado): Senhor Presidente,
cito o Recurso Especial Eleitoral n° 36.643, em que Vossa Excelência albergou
essa tese.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Esse
precedente, inclusive, foi aquele ao qual fiz referência: numa ação de
impugnação de mandato eletivo, entendi que não se poderia examinar a fraude
porque apenas o que se arguia era a inelegibilidade. Embora o meu
fundamento seja coerente com esse, naquele caso específico, dei provimento
ao recurso para evidenciar a inadmissibilidade de se sustentar fraude numa
ação de impugnação de mandato eletivo a pretexto de inelegibilidade.
Por isso agradeço a participação do ilustre advogado.

VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(Presidente): Senhores Ministros, principio dizendo que me mantenho fiel aos
precedentes desta Corte, em especial ao Recurso Especial Eleitoral n° 32.507,
já referido da Tribuna, de que foi relator o eminente Ministro Eros Grau.
Dos oito casos analisados aqui, participei de todos eles.
Sempre vislumbrei nesses casos um quê, um laivo, um substrato de fraude.
Este sempre foi o móvel da Corte: evitar fraude à Constituição, à lei.
Eu me permito dizer que no Direito Eleitoral, tal como no Direito
Penal, busca-se a verdade real. Nós fazemos justiça no caso concreto.
No caso ora sob apreciação, há um político que se candidatou
em 1996 em uma cidade vizinha a Florianópolis, a cidade de São José, ou
Município de São José. Foi reeleito no ano de 2000. Quando pretendia se
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reeleger, agora para a cidade vizinha, foi ao TRE e, bem ou mal, fez uma
consulta.
Concordo com os argumentos colocados pelos eminentes
pares no sentido de que as consultas não são vinculantes; são mera
interpretação da lei. O que vale é a lei, temos que reafirmar a lei em cada caso
concreto que julgamos.
Entendo também, como já foi dito, que as consultas não geram
direito subjetivo, mas neste caso o candidato obrou com a maior lisura e
boa-fé: foi ao TRE do seu Estado, subscreveu uma consulta, que se referia
exatamente ao caso dele, desincompatibilizou-se, foi eleito num momento em
que não havia ainda alteração jurisprudencial e foi reeleito sem qualquer
contestação.
Esse prefeito encontra-se agora no final do terceiro ano do seu
mandato. Foi eleito, como se disse da Tribuna, com 130 mil votos, está no
terceiro ano praticamente do exercício do seu mandato.
Realmente, a Corte se vê num dilema. Cassarmos esse
prefeito a essas alturas, com esse histórico, que é revelador da mais absoluta
transparência e boa-fé do candidato seria, a meu ver, sem dúvida nenhuma,
quebrarmos, no caso, o princípio da confiança na jurisdição, como foi muito
bem lembrado pela eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora, e por outros
Ministros.
O Tribunal precisa estar atento também para o fato de que a
Justiça Eleitoral é instrumento de pacificação social. Imagino que causaria
espécie nos munícipes, nos cidadãos de Florianópolis, o Tribunal Superior
Eleitoral, baseado numa inflexão jurisprudencial que se deu em 2008, retirar o
prefeito, praticamente no último ano de seu mandato, seria decisão que
causaria imensa intranquilidade; seria fator de descrédito nas instituições,
sobretudo na Justiça Eleitoral, local em que se manifestou favoravelmente ao
candidato, em que se cumpriu, como foi demonstrado pela eminente Relatora,
todos os requisitos em todos os momentos exigidos pela legislação eleitoral.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor
Presidente, apenas um aspecto: último ano do segundo mandato?
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(Presidente): Sim, último ano do segundo mandato. Tendo em vista todas
razões, mas forte e firme nos argumentos da eminente Relatora e, atendendo
ao valor maior, abrigado na Constituição Federal, que é o valor da soberania
popular, voto no sentido de acompanhar a Relatora no caso concreto, sem me
comprometer com a tese contrária, para rejeitar as preliminares e negar
provimento ao recurso.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 35.906 (42868-72.2009.6.00.0000)/SC. Relatora:
Ministra Cármen Lúcia. Recorrentes: Coligação Amo Florianópolis (PP/PTB) e
outro (Advogados: Gabriela Rollemberg e outros). Recorridos: João Batista
Nunes e outro (Advogados: Orlando Celso da Silva Neto e outros). Recorridos:
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) - Municipal e outra
(Advogados: Felisberto Odilon Córdova e outros). Recorridos: Partido
Socialista Brasileiro (PSB) - Municipal e outro (Advogado: Rodrigo Botelho).
Recorrido: Dário Elias Berger (Advogados: Felisberto Odilon Córdova e outros).
Recorrido: Partido Republicano Brasileiro (PRB) - Municipal. Recorrido: Partido
Social Cristão (PSC) - Municipal. Recorrido: Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro (PRTB) - Municipal. Recorrido: Partido Humanista da Solidariedade
(PHS) - Municipal.
Usaram da palavra pelo recorrente Partido Progressista (PP)
Municipal, o Dr. Alessandro Balbi Abreu; pela recorrente Coligação Amo
Florianópolis, a Dra. Gabriela Rollemberg; pelo recorrido Dário Elias Berger, o
Dr. Felisberto Córdova e, pelos recorridos João Batista Nunes e outro, o Dr.
João Linhares. Vencidos a Ministra Nancy Andrighi e os Ministros Marcelo
Ribeiro e Arnaldo Versiani.
Decisão: O Tribunal, por maioria, desproveu o recurso, nos
termos do voto da Relatora. Vencidos a Ministra Nancy Andrighi e os Ministros
Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes as
Ministras Cármen Lúcia e Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Gilson
Dipp, Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani, e o Procurador-Geral Eleitoral,
Roberto Monteiro Gurgel Santos.
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