
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ACÓRDÃO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 11.539 
(38009-13.2009.6.00.0000) - CLASSE 6 - CAMPO MAIOR - PIAUÍ 

Relator: Ministro Marcelo Ribeiro 
Agravante: João Félix de Andrade Filho 
Advogados: Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e outros 
Agravado: Paulo César de Sousa Martins 
Advogados: Gabriela Rollemberg e outros 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA A 
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. "PREFEITO ITINERANTE". 
EXERCÍCIO CONSECUTIVO DE MAIS DE DOIS 
MANDATOS DE CHEFIA DO EXECUTIVO EM 
MUNICÍPIOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO. 
1.Ainda que haja desvinculação política, com a 
respectiva renúncia ao mandato exercido no município, 
antes de operar-se a transferência de domicílio eleitoral, 
não se admite a perpetuação no poder, somente sendo 
possível eleger-se para o cargo de prefeito por duas 
vezes consecutivas, mesmo que em localidades diversas, 
tendo em vista o princípio constitucional republicano. 
2. Ressalva pessoal do ponto de vista do Relator. 
3. Agravo regimental desprovido. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

maioria, cm desprover o agravo regimental, nos termos das notas de 
julgamento.

Brasília, 25 de novembro de 2010. 

/7M1̂NIS4TRO  MARCELO RIBEIRO - RFIATOR
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor 

Presidente, Paulo César de Sousa Martins, candidato ao cargo de prefeito do 

Município de Campo Maior/PI nas eleições de 2008, interpôs recurso contra a 

expedição de diploma (RCED) em desfavor de João Félix de Andrade Filho e 

José Francisco de Araújo Oliveira, respectivamente, prefeito e vice-prefeito 

eleitos na referida localidade, ao argumento de que o primeiro recorrido teria 

sido reeleito para ocupar o quarto mandato consecutivo de prefeito municipal, 

violando o disposto no art. 14, § 5 0 , da Constituição Federal. 

O recurso foi conhecido e provido pelo Tribunal Regional 

Eleitoral do Piauí (TRE/PI), em acórdão que recebeu a seguinte ementa 

(fls. 163 e 163-v): 

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. 4 0 MANDATO 
CONSECUTIVO NA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 
INELEGIBILIDADE. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO DAS 
PRELIMINARES. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. POSSIBILIDADE DE 
OS DIPLOMADOS EXERCEREM O MANDATO EM TODA A SUA 
PLENITUDE ATÉ DECISÃO FINAL PELO TRIBUNAL SUPERIOR. 
REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. 

O prazo para ajuizar o recurso contra a expedição de diploma é de 
três dias. Destarte, se o recurso fora apresentado em tempo háhil 
em horário em que o Cartório estava funcionando normalmente, não 
há que se falar em intempestividade. 

Nos termos do artigo 259 do Código Eleitoral, se o objeto ensejador 
da inelegibilidade discutida nos autos do recurso contra expedição 
de diploma referir-se à matéria constitucional, em virtude de não se 
encontrar acobertada pelo manto da preclusão, pode ser 
reconhecida a qualquer tempo, mesmo que a questão não tenha sido 
alegada na fase de registro de candidatura, consoante farta 
jurisprudência eleitoral pátria. 

Somente é admitida uma única reeleição subsequente para o cargo 
de Prefeito, ainda que seja em município diverso, tendo em vista 
tratar-se do mesmo cargo, sob pena de violação ao disposto no 
art. 14, § 51 da Constituição Federal. 

Conforme o artigo 216 do Código Eleitoral, enquanto não houver 
uma decisão final pelo Tribunal Superior acerca do recurso 
interposto contra a expedição de diploma, poderá o diplomado 
exercer o mandato em toda a sua plenitude.



AgR-Al n° 11.539 (38009-1 3.2009.6.00.0000)/PI
	

3 

Na hipótese de os diplomados obterem mais de 50% (cinquenta 
porcento) (sic) dos votos válidos, em face de serem considerados 
nulos, haverá necessidade de realização de novas eleições, em 
obediência ao prescrito no artigo 224 do Código Eleitoral. 

Opostos embargos declaratórios (fls. 179-186), foram 

rejeitados à unanimidade (fl. 233). 

Seguiu-se a interposição de recurso especial eleitoral 

(fls. 240-278), em que João Félix de Andrade Filho e José Francisco de Araújo 

Oliveira apontaram contrariedade aos arts. l, caput, 14, § 30, § 40 e § 5 0 , e 16 

da CF 1 ; e 267, VI, do Código de Processo Civi1 2 , bem como divergência 

u risp rudencia 1.

Argumentaram, em síntese, que: 

a) Na hipótese dos autos, os recorrentes foram diplomados no 

dia 14.12.2008, e o recurso interposto apenas no dia 17.12.2008, após as 14h, 

quando já encerrado o expediente forense, motivo por que é de se reconhecer 

sua intempestividade; 

b) A aplicação ao presente caso da mudança de entendimento 

desta Corte acerca da interpretação conferida ao art. 14, § 5 0 , da CF constitui 

frontal violação ao princípio da segurança jurídica; 

1 Constituição Federal. 
Art. 1 1 A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[ ... ] 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante: 
1.1 
§ 30 - São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
- a nacionalidade brasileira; 

II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
III - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária; 
VI - a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 
§ 40 - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
§ 50 O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver 
sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente. 

2 Código de Processo Civil. 
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 
[. . .1 
VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e 
o interesse processual;
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c) O pedido formulado no recurso RCED é juridicamente 

impossível, "notadamente porque o primeiro dos Recorrentes não foi eleito, ao 

cargo de Prefeito Municipal de Campo Maior, pela terceira vez consecutiva, 

mas, sim, eleito pela segunda vez para ocupar esse cargo" (fl. 268); 

d) "[ ... ] cuidando-se de Municípios diversos (Campo Maior e 

Jatobá do Piauí), não há falar em identidade de cargos, pois 'A candidatura a 

cargo de prefeito de outro município, vizinho ou não, caracteriza candidatura a 

outro cargo, devendo ser observada a regra do art. 14, § 6°, da Constituição da 

República, ou seja, a desincompatibílízação seis meses antes do pleito' [...]" 

(fI. 271);

e) "Assim, inexistindo impedimento para que prefeito 

reeleito em um Município possa candidatar-se ao cargo de prefeito em 

outro Município, posto se tratar de cargos diversos, a candidatura a esse 

cargo, em municípios diferentes e mesmo em eleições sucessivas, não 

constitui reeleição, pois esta implica renovação do mandato para o 

mesmo cargo, por mais um período subsequente, na mesma 

circunscrição territorial por onde se elegeu o ocupante do cargo" (fI. 271); 
e

f) "[ ... ] a decisão vergastada contraria o entendimento que este 

Colendo TSE tem dado à matéria, no que pertine à possibilidade de 

candidatura de Prefeito reeleito para Município diverso" (fl. 276). 

Pugnaram pelo provimento do apelo para o fim de acolher a 

preliminar de intempestividade do RCED e, caso assim não se entenda, pela 

extinção do feito sem exame do mérito, em face da impossibilidade jurídica do 

pedido, requerendo, no mérito, a manutenção dos diplomas conferidos aos 

recorrentes.

O apelo teve seguimento negado (fls. 307-310). 

Adveio, então, o agravo de instrumento, em que reiteradas as 

alegações postas no recurso especial. 

Paulo César de Sousa Martins apresentou contrarrazões às 

fls. 327-339.
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A douta Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pela 

rejeição das preliminares e pelo improvimento do recurso (fls. 345-352). 

Em 21.6.2010, neguei seguimento ao agravo de instrumento 

(fls. 362-270).

Daí o presente agravo regimental (fis. 372-384), em que João 

Félix de Andrade Filho argumenta, em síntese, que: 

a) Não se nega que o RCED tenha sido interposto no último 

dia do prazo recursal, mas apenas que sua protocolização ocorreu às 

15h25min, após o horário normal de funcionamento do Cartório Eleitoral que é 

de 8h às 14h. "Eventual erro de servidor, no recebimento do recurso E ... ] não 

tem o condão de estender o regular funcionamento do expediente forense" 

(fl. 375);

b) A decisão agravada também merece reforma "diante da 

efetiva violação ao art. 14, § 50 da Constituição Federal, pelo aresto recorrido, 

em virtude das peculiaridades da situação em apreço" (fl. 377); 

c) Na espécie, não se caracterizou o quarto mandato, nem a 

reeleição por mais um período subsequente, pois "conforme se depreende da 

base fática extraída do corpo do próprio aresto recorrido, o ora Agravante, 

João Félix de Andrade Filho, [exerceu] o mandato de Prefeito de Jatobá do 

Piauí/PI, entre 1997-2000 e 2001-2004, quando renunciou ao cargo, 

efetivando, a tempo, a desincompatibilização. Posteriormente, legitimamente 

desvinculado de seu antigo domicílio eleitoral, à época, veio a exercer o cargo 

de Prefeito de Campo Maior/Pl no período de 2005-2008" (fl. 378); 

d) "Assim, como não ocorreu a transferência de domicílio 

eleitoral para o pleito de 2008 e sim para as eleições anteriores (2004), quando 

não havia a posição jurisprudencial que se invoca no aresto recorrido, não há 

se falar em fraude na transferência do domicílio eleitoral, fundamento utilizado 

pelo E. TSE para a fixação da tese do 'Prefeito Itinerante" (fl. 379); 

e) A aplicação da referida tese ao caso dos autos implicaria 

violação ao princípio da segurança jurídica, significando "fulminar em 2008, a 

1_1^ .
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transferência de domicílio eleitoral ocorrida em 2003, alterando, nesse 

contexto, de forma bruta, situação de há muito consolidada" (fl. 380); e 

O "Não se pode perder de vista que a proibição de mais de dois 
mandatos consecutivos (art. 14, § 5 0), como cediço, decorre do princípio 
democrático da alternância de poder, a fim de evitar a perpetuação de mesmo 

grupo político no comando de determinada localidade", o que não se verifica 
na hipótese em tela (fl. 383). 

É o relatório.

VOTO 

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor 
Presidente, consta da decisão agravada (366-370): 

O agravo não merece prosperar, ante a inviabilidade do recurso 
especial. 
Preliminarmente, não merece acolhida a alegação de 
intempestividade do recurso contra expedição de diploma. 
Conforme consignado pela Corte Regional, o recorrido apresentou 
em tempo hábil a petição do recurso, no último dia do prazo, qual 
seja 17.12.2008, em horário de funcionamento do Cartório Eleitoral, 
pelo que é inteiramente improcedente a alegativa de inobservância 
do prazo legal. 

Quanto à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, 
igualmente não encontra respaldo. 
Sobre o ponto, colho do voto condutor do acórdão (ti. 165): 

Como é cediço, o Código Eleitoral, em seu artigo 262, admite o 
ajuizamento de recurso contra expedição de diploma nas 
hipóteses de inelegibilidade. Assim, considerando que a 
matéria em análise refere-se à inelegibilidade, forçoso concluir 
que o recurso manejado é comportável no presente caso. 
Outrossim, importa destacar que o objeto ensejador da 
inelegibilidade alegada pelo recorrente refere-se à matéria 
constitucional, a qual, nos termos do artigo 259 do Código 
Eleitoral, não se encontra acobertada pelo manto da preclusão, 
podendo, portanto, ser reconhecida a qualquer tempo. 
Destarte, mesmo que a questão não tenha sido alegada na 
fase de registro de candidatura poderá ser suscitada no
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recurso contra expedição de diploma, conforme farta 
jurisprudência eleitoral pátria. 

No mérito, também sem razão os recorrentes. 

Desde o julgamento do Recurso Especial Eleitoral n° 32.507/AL, em 
17.12.2008, esta c. Corte, contra o meu voto, passou a entender que 
o art. 14, § 50, da CF veda a perpetuação de Chefe do Poder 
Executivo no cargo, concluindo não ser possível o exercício de 
terceiro mandato subsequente, ainda que em município diverso. 

Ponderou-se, ainda, que a faculdade de transferência de domicílio 
eleitoral não pode ser utilizada para fraudar a vedação contida no 
art. 14, § 50, da CF, sob pena de tornar a norma constitucional 
absolutamente inócua. 

Reafirmando esse entendimento, na mesma sessão de 17.12.2008, 
o e. TSE negou provimento ao REspe n° 32.539/AL, que recebeu a 
seguinte ementa: 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MUDANÇA DE 
DOMICÍLIO ELEITORAL. "PREFEITO ITINERANTE". 
EXERCÍCIO CONSECUTIVO DE MAIS DE DOIS MANDATOS 
DE CHEFIA DO EXECUTIVO EM MUNICÍPIOS DIFERENTES. 
IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA PERPETUAÇÃO NO PODER. 
OFENSA AOS § 5° E 6 0 DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. 

Não se pode, mediante a prática de ato formalmente lícito 
(mudança de domicílio eleitoral), alcançar finalidades 
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. (grifei) 

(REspe n° 32.539/AL, rei. para o acórdão, Min. Ayres Britto, 
PSESS de 17.12.2008). 

Tal posicionamento foi novamente reiterado em recente julgado, no 
AgRgREspe n° 419.8006/RJ, em sessão do dia 27.5.2010. 

Como se vê, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se quanto à 
referida interpretação do art. 14, § 5°, da CF, motivo por que o novo 
entendimento deve ser aplicado ao caso em questão, não 
merecendo ser acolhida a alegação de que a mudança na 
jurisprudência acerca da matéria ofenderia o princípio da segurança 
jurídica.
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Com efeito, tanto as condições de elegibilidade quanto as causas de 
inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, na conformidade 
das regras aplicáveis atualmente, não cabendo cogitar-se de coisa 
julgada, direito adquirido ou violação à segurança jurídica. 

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. LC N° 64190, 1, 
g. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 

E...]
2. As condições de elegibilidade e as causas de 
inelegibilidade são aferidas a cada pleito, não havendo 
direito adquirido à candidatura decorrente de eventual 
deferimento de registro em eleição pretérita. (grifei) 

3. Embargos de declaração rejeitados. 

(ED-AgR-REspe n° 30.306/MA, de minha relatoria, DJe de 
18.3.2009). 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2008. 
JURISPRUDÊNCIA. EVOLUÇÃO. PRINCíPIOS E GARANTIAS 
CONSITITUCIONAIS. NÃO-VIOLAÇÃO. PREFEITO. 
CONTAS. REJEIÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL. SÚMULA N° 1 
DO TSE. PROVIMENTO JURISDICIONAL LIMINAR. 
NECESSIDADE.	 IRREGULARIDADES 	 INSANÁVEIS.
NÃO-PROVIMENTO. 

1. A mutabilidade é própria do entendimento 
jurisprudencial, pelo que a alteração da jurisprudência, por 
si só, não afronta a segurança jurídica, não descaracteriza 
a garantia da irretroatividade da lei e, além disso, não há 
se falar em direito adquirido. Precedentes: AgR-REspe 
n° 32.158/MG, relator designado Mm. Arnaldo Versiani, 
publicado em sessão em 25.11.2008; AgR-REspe 
no 30.174/RS, de minha relatoria, publicado em sessão em 
18.11.2008; AgR-REspe n° 32.762/MG, Rei. Mm. Joaquim 
Barbosa, publicado na sessão de 27.10.2008; AgR-REspe 
n° 29.456/SP, de minha relatoria, publicado em 10.9.2008; 
AgR-RO n° 1.841/SP, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, publicado na 
sessão de 21.8.2008; AgR-MS n° 3.829/MG, Rei. Mm. Marcelo 
Ribeiro, DJ de 6.8.2008; AAG n° 7.147/MG, Rei. Min. Cezar 
Peluso, DJde 1.2.2008. (grifei) 

4. Agravo regimental desprovido. 

(AgR-REspe n° 33.659/SP, rei. Mm. Felix Fischer, PSESS de 
4.12.2008). 

Ademais, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento dos 
REspes nos 32.507/AL e 35.539/AL supramencionados, não houve 
qualquer restrição quanto ao momento em que as decisões deveriam 
produzir efeitos. Ao contrário, o novo entendimento foi aplicado às
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eleições de 2008, devendo, pois, ser utilizado também no caso em 
tela, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 
Por fim, não se diga, na espécie, que a ausência de impugnação ao 
registro de candidatura do recorrente no ponto seria , óbice ao 
reconhecimento posterior da alegada inelegibilidade. E que, de 
acordo com a jurisprudência pacífica do e. TSE, mesmo após o 
encerramento da fase de impugnação ao registro de candidatura, 
não há preclusão quanto à análise de inelegibilidade constitucional 3' 

Do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, ante a 
inviabilidade do recurso especial, com base no art. 36, § 6 0 , do 
RITSE. 

Os argumentos expostos não afastam os fundamentos da 
decisão impugnada. 

Quanto à alegação de que o RCED foi interposto no último dia 

do prazo, porém após o horário normal de funcionamento do Cartório Eleitoral, 
a Corte Regional expressamente consignou que (fl. 105): 

Não merece guarida a alegativa dos recorridos, pois, conforme 
exposto, o prazo para ajuizar o recurso contra a expedição de 
diploma é de três dias. Assim, considerando que o prazo é contado 
em dias; frise-se, e não em horas, o recorrente teria até o dia 
17.12.08, uma vez que a diplomação ocorreu em 14.12.08, para 
ajuizar a demanda. Destarte, se apresentou em tempo hábil, em 
horário em que o Cartório estava funcionando normalmente, 
contanto que o recebeu, não há que se falar em intempestividade. 
Ademais, importante destacar que a Resolução TRE/PI n° 102/05, 
em seu art. 20, retrata a excepcional idade da época em que o 
Cartório deveria funcionar em regime de plantão. 

Modificar a conclusão do TRE/PI no ponto demandaria 
reexame de matéria fática, inviável nesta sede recursal, 

No que se refere ao argumento de que a aplicação do 

entendimento desta Corte ao presente caso implicaria violação ao princípio da 
segurança jurídica, também não se sustenta. 

AAg n° 3.328/MG, rei. Mm. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.2.2003).	 - 
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. DECISÃO IMPUGNADA. FUNDAMENTOS NÃO ILIDIDOS. 
PROVIMENTO NEGADO. 
E ... J 
III- As inelegibilidades constitucionais podem ser argüidas 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. No entanto, as inelegibil idades constantes da legislação infraconstitucional só poderão ser 
alegadas no recurso contra expedição de diploma se o fato que as tiver gerado, ou o seu conhecimento for 
superveniente ao registro. (grifei) 
1.. .]
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Conforme firmei anteriormente, tanto as condições de 

elegibilidade quanto as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada 

eleição, na conformidade das regras aplicáveis no momento, não cabendo 

cogitar-se de direito adquirido a candidatura decorrente de eventual 

deferimento de registro em eleição pretérita e tampouco afronta à garantia da 

irretroatividade.

Ademais, ao contrário do que faz entender o agravante, 

eventual fraude na transferência de domicílio eleitoral não foi o único 

fundamento em que se apoiou este Tribunal, ao interpretar o art. 14, § 5 0 , da 

CF, para vedar a figura do chamado "prefeito itinerante". 

Com efeito, ainda que tenha havido desvinculação política, 

com a respectiva renúncia ao mandato exercido no município, antes de 

operar-se a transferência de domicílio eleitoral, não se admite a perpetuação 

no poder, somente sendo possível eleger-se para o cargo de prefeito por duas 

vezes consecutivas, mesmo que em localidades diversas, tendo em vista o 

princípio constitucional republicano. 

Do exposto, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos e nego provimento ao agravo regimental. 

É o voto.

PEDIDO DE VISTA 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor 

Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA 

AgR-AI n° 11.539 (38009-1 3.2009.6.00.0000)/PI, Relator: 

Ministro Marcelo Ribeiro. Agravante: João Félix de Andrade Filho (Advogados: 

Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e outros). Agravado: Paulo César de Sousa 

Martins (Advogados: Gabriela Rollemberg e outros). 

Decisão: Após o voto do Ministro Marcelo Ribeiro, desprovendo 

o agravo regimental, pediu vista o Ministro Arnaldo Versiani. 

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a 

Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Dias Toifoli, Aldir Passarinho Junior, 

Hamilton Carvalhido, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e a Vice-Procuradora-Geral 
Eleitoral, Sandra Verônica Cureau.

SESSÃO DE 26.8.2010.
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VOTO-VISTA 

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor 

Presidente, Paulo César de Sousa Martins interpôs recurso contra a 

diplomação de João Félix de Andrade Filho e de José Francisco de Araújo 

Oliveira, eleitos, em 2008, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito do 

Município de Campo Maior, no Estado do Piauí, sob o fundamento de que o 

primeiro seria inelegível, nos termos do § 50 do art. 14 da Constituição Federal. 

O TRE/PI deu provimento ao recurso, para cassar ambos os 

diplomas, determinando se fizesse nova eleição. 

O Relator, Ministro Marcelo Ribeiro, negou seguimento ao 

agravo de instrumento de João Félix de Andrade Filho e de José Francisco de 

Araújo Oliveira, tendo, na sessão de 26.8.2010, negado provimento ao agravo 

regimental que se seguiu. 

Imputou-se ao Prefeito reeleito inelegibilidade que decorreria 

do disposto no § 50 do art. 14 da Constituição Federal, a saber: 

51 O Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou 
substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um 
único período subseqüente. 

Essa norma, a meu ver, não traz nenhuma causa de 

inelegibilidade.

As inelegibilidades devem estar expressas ou na Constituição 

Federal ou na Lei de Inelegibilidades, mas de modo explícito, e não sob a 

forma de interpretação indireta. 

No caso, o que se discute é a possibilidade de Prefeito de 

determinado Município renunciar a esse cargo para concorrer na eleição 

seguinte a cargo de Prefeito, mas de outro Município. 

Essa possibilidade não me parece vedada pela mera 

circunstância de aquele § 5 0 permitir a reeleição do Prefeito "para um único 

período subsequente".
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Tal reeleição é permitida na jurisdição do respectivo titular, ou 

seja, na mesma circunscrição onde ele concorreu na primeira vez. 

Aqui, porém, o candidato não estava concorrendo ao mesmo 

cargo de Prefeito que ele ocupara anteriormente no Município de Jatobá do 

Piauí, porque, em se tratando de municípios diversos, os cargos são também 

distintos.

Ocorre, no entanto, que ao apreciar essa mesma questão, 

relativamente às eleições de 2008, este Tribunal, contra o meu voto, 

interpretou o citado § 5 1 do art. 14 da Constituição Federal, no sentido de que 

só é possível uma reeleição subsequente para cargo de Prefeito, mesmo se 

forem municípios diversos (RESPE n° 32.539, rei. p/ ac. Mm. Carlos Ayres 

Britto).

Pedi vista dos presentes autos, para examinar a peculiaridade 

de se cuidar, já agora, de reeleição no mesmo município, quando, então, essa 

possibilidade estaria assegurada pelo próprio § 5 1 do art. 14. 

Essa peculiaridade, contudo, já havia sido resolvida pelo 

Tribunal, no julgamento do RESPE n° 32.507, relator o Ministro Eros Grau, cuja 

hipótese também era de reeleição no cargo de Prefeito, quando esse mesmo 

Prefeito já tinha sido eleito anteriormente em município diverso. 

Não fosse essa circunstância, tenderia a considerar não ser 

possível impedir a candidatura à reeleição por motivo preexistente na primeira 

eleição, qual seja, eventual fraude na transferência do domicílio eleitoral. 

Aliás, o Supremo Tribunal Federal reformou acórdão deste 

Tribunal para afirmar que, embora não haja direito adquirido de candidatura ao 

exercício de novo mandato político, a candidata, ali integrante do Ministério 

Público, que já era inelegível, teria "o direito, atual --- não adquirido no 

passado, mas atual --- a concorrer a nova eleição e ser reeleita, afirmado pelo 

artigo 14, § 50, da Constituição do Brasil" (RE n° 597.994, rei. p/ ac. Min. Eros 

Grau).
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Mutatis mutandis, o Prefeito, no caso, também teria o direito de 

se candidatar ao mesmo cargo de Prefeito do Município de Campo Maior, por 

ser candidato à reeleição, o que lhe é garantido pelo § 50 do art. 14. 

Mas, como visto, a orientação deste Tribunal não autoriza essa 
interpretação.

Logo, cumpre-me ressalvar o meu ponto de vista em contrário, 

para, assim como o Relator, adotar a jurisprudência fixada para as eleições de 
2008.

Pelo exposto, acompanho o Relator, negando provimento ao 
agravo regimental.

VOTO (vencido) 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor 

Presidente, reporto-me ao voto proferido no REspe n° 35.888, que farei juntar 

a este agravo, e peço vênia à maioria, para divergir, provendo-o. 

Colho a regra do § 5° do artigo 14 da Constituição Federal e a 
observo tal como se revela no cenário jurídico-constitucional: 
Art. 14. E 

§ 51 O Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou 
substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um 
único período subsequente. 
O dispositivo refere-se a cargo específico: "[...] poderão ser reeleitos 
para um único período subsequente". É possível interpretar-se 
norma que acaba por afastar direito inerente à cidadania, de forma 
elástica, inserindo o que não está previsto? A respõsta, para mim, é 
desenganadamente negativa. 
O que ocorreu na espécie? O agravante foi Prefeito de determinado 
Município e, considerada a cláusula final do § 51 , candidatou-se à 
reeleição. Não poderia, evidentemente, apresentar-se para um 
terceiro mandato, a fim de ocupar, por mais quatro anos, o mesmo 
cargo que ocupara por oito. Poderia candidatar-se a qualquer cargo, 
inclusive ao de Presidente da República, mas, observada a 
legislação própria, candidatou-se ao de Prefeito em Município 
diverso e teve o nome sufragado pelos eleitores. Foi eleito à primeira
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vez, exerceu o mandato durante quatro anos, que foi outorgado pelo 
povo, pelos munícipes, e logrado mediante diplomação formalizada 
pela Justiça Eleitoral. 

Agora, apresentou-se candidato, nas últimas eleições municipais de 
2008, conforme previsto na cláusula final do § 5 0 do citado artigo 14, 
porque não estaria concorrendo àquele cargo primitivo do Município 
anterior, para a reeleição. Haveria óbice a essa recondução, que 
seria a primeira no cargo que ocupara durante quatro anos? Não, a 
menos que aditemos o que está previsto na Constituição Federal. 
Não possuímos o poder normativo, muito menos o poder normativo 
constitucional, que é dos representantes do povo brasileiro - os 
Deputados Federais - e dos representantes dos Estados - os 
Senadores. 

Em síntese, o Prefeito não se apresentou para concorrer ao que 
seria o quarto mandato. No curso do primeiro, no Município de Tefé 
(AM), buscou o registro da candidatura para a reeleição, 
contemplada no § 5 1 do artigo 14 da Constituição Federal. 

E o sistema de reeleição, praticamente sem limites, não é estranho 
ao ordenamento jurídico-constitucional. Ocorre quanto às eleições 
proporcionais e quanto às majoritárias para o Senado. Mas o que me 
impressiona, neste caso, é esta peculiaridade: buscou o agravante a 
reeleição autorizada - a meu ver, permitida com todas as letras -, 
porque o cargo se mostrou específico no Município de Tefé, 
conforme o § 50 do artigo 14 da Constituição Federal. 

Em termos de legislação futura, poderia, substituindo-me ao 
legislador de emenda à Constituição, até cogitar do óbice, no campo 
de uma política normativa constitucional, a essa mudança de 
domicílio e candidatura em outro Município ou Estado. 

Prevalecendo o entendimento da sempre ilustrada maioria, ter-se-á 
que transportar, também para os governos estaduais, o empecilho. 
O que há no § 5° do artigo 14 da Constituição Federal, em termos de 
obstáculo, é a caminhada para um terceiro mandato, considerado o 
mesmo cargo. Não relativamente a um primeiro ou segundo 
mandato, presente cargo diverso, como é o de Prefeito de Município 
estranho àquele em relação ao qual o cidadão exerceu dois 
mandatos. 

Peço vênia aos Colegas, para prover o regimental. Com  a palavra 
final o guarda maior da Carta - o Supremo.



AgR-Al n 1 11.539 (38009-1 3.2009.6.00.0000)/PI
	

16

EXTRATO DA ATA 

AgR-Al n° 11.539 (38009-1 3.2009.6.00.0000)/PI. Relator: 

Ministro Marcelo Ribeiro. Agravante: João Félix de Andrade Filho (Advogados: 

Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e outros). Agravado: Paulo César de Sousa 

Martins (Advogados: Gabriela Rollemberg e outros). 

Decisão: O Tribunal, por maioria, desproveu o agravo 

regimental, nos termos do voto do relator. Vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a 

Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho Junior, 

Hamilton Carvalhido, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e a Vice-Procuradora-Geral 

Eleitoral, Sandra Verônica Cureau.

SESSÃO DE 25.11.2010.
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