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SENTENÇA
 
   
Trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura de JAILSON PONTES DE AMORIM,

para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 90, pelo(a) JUNTOS POR RODRIGUES ALVES, no
Município de(o) RODRIGUES ALVES. 

 Conforme certidão elaborada pelo Cartório Eleitoral (ID 15019140), o Edital atinente ao pedido
de registro dos candidatos aos cargos de  Prefeito e Vice – Prefeito   da Coligação Juntos por Rodrigues Alves
foi publicado no DJE em 28.09.2020, cujo término para o prazo de impugnação se deu em 03.10.2020.

Nesse interstício, o Ministério Público Eleitoral, em 02.10.2020, ingressou com Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC), sob o fundamento de que pesa sobre o candidato causa de
inelegibilidade por ter exercido o Cargo de Prefeito Municipal por dois mandatos, além de condenação eleitoral
inserida no Sisconta.

Houve também a apresentação de duas notícia de inelegibilidade formuladas pelos cidadãos
Josinei Bezerra Pequeno Correia e Monica Maria Matias da Silva, os quais também alegaram a inelegibilidade
do candidato, tendo em vista que este teria substituído o titular nos seis últimos meses do primeiro quadriênio
(2013/2016), sucedendo-o também no segundo quadriênio (2017/2020), em decorrência do falecimento do
titular, tendo apresentado documentos comprobatórios dessa primeira substituição.



Além disso, o senhor Emerson Soares Pereira, também candidato ao cargo de Prefeito de
Rodrigues Alves, impugnou a candidatura do Senhor Jailson Pontes de Amorim, sob os mesmos argumentos de
inelegibilidade para um terceiro mandato de Prefeito.        

Após devidamente citado pelo mural eletrônico, o Impugnado arguiu, preliminarmente, a
ilegitimidade das Noticiantes para apresentarem impugnação à sua candidatura, a qual se restringiria aos
partidos, coligações e candidatos, bem como infirmou a aptidão dos documentos juntados pelas cidadãs para
comprovação da substituição, os quais não estariam legíveis e não seriam documentos públicos.

No mérito, em resumo, aduziu que não houve a substituição ou sucessão no primeiro quadriênio
apontado (2013/2016) pelo Impugnado, tampouco houve a realização por ele de qualquer ato administrativo,
cujas provas do fato constitutivo da impugnação caberiam aos Impugnantes.

 Alegou, também, ainda que comprovada essa substituição, não seria causa suficiente para gerar a
inelegibilidade, por ser o vice substituto natural do titular, pois o Impugnado não concorreu ao mandato do
titular na eleição imediatamente seguinte, cujo impedimento haveria caso houvesse substituído o titular no
período de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, eleito para esse cargo subsequente e, novamente, tentado a
reeleição para o mesmo cargo de titular.

Citou precedentes do TSE Respe 19.939/SP (caso Geraldo Alckmin) e STF RE 366.488, nos
quais houve o deferimento do registro de candidatura do referido político, quando este fora duas vezes vice-
governador, substituíra o titular no primeiro mandato e o sucedeu no segundo, quando, ao final desse mandato,
tentou a reeleição para o mesmo cargo de chefe do executivo, além de consultas formuladas ao TSE (689,719,
1047), além do REspe 374-42/PR, que amparariam o deferimento do registro postulado.

Quanto à causa de inelegibilidade referente à Aije n. 1367-94.2012.6.01.0004, aduziu o
Impugnado que a parte dispositiva do julgado consta apenas a aplicação de multa em seu desfavor.

Na sequência, o juízo determinou que os Impugnantes se manifestassem, nos termos do §4º do
art. 43 da Resolução TSE n. 23.609, tendo em vista que não houve a indicação de provas relevantes, o que
permitia o julgamento antecipado da lide.

O Impugnante Emerson Soares Pereira reafirmou a comprovação da substituição, aduziu também
que não caberia promover distinção que não figurariam na lei, havendo óbice para a reeleição tanto no caso de
substituição como para sucessão.

O Ministério Público Eleitoral reiterou também os fundamentos pela procedência da Airc, sob o
argumento de que pouco importa a condição de substituição ou sucessão, além de citar a Resolução TSE
22.815/2008 e a Consulta n. 80416 TRE/MG.

Por sua vez, o Impugnado novamente se manifestou nos autos, tendo argumentado que os
precedentes trazidos pelo Ministério Público Eleitoral (Consulta n. 1604 e Resolução n. 22.815/08) não seriam
aplicáveis em seu prejuízo, mas em seu benefício, trazendo o inteiro teor da consulta, e o RE 318.494/SE e o RE
464.277 se referem a situações distintas do caso em apreço.           

Por fim, o Cartório Eleitoral juntou aos autos informação no tocante ao candidato com as
condições de elegibilidade, registrabilidade e ausência de inelegibilidade, de acordo com os documentos
encaminhados pelo candidato e sistemas internos da Justiça Eleitoral.

Pois bem. Decido.
II- Da preliminar
De início, observa-se que a preliminar arguida pelo Impugnado de ilegitimidade das Noticiantes

não merece prosperar, tendo em vista que a Resolução TSE n. 2.609/19, em seu art. 44, dispõe que qualquer
cidadão no gozo dos seus direitos políticos podem dar notícia de inelegibilidade para apreciação do órgão
competente da Justiça eleitoral para apreciação de candidatos, mediante petição fundamentada.  

 Assim, nada há nos autos que indique a suspensão de direitos políticos das Noticiantes, razão
pela qual conheço das notícias de inelegibilidade formuladas.

Observa-se, no entanto, que o candidato argumentou como se notícia de inelegibilidade fosse
impugnação (Airc), tratando-se, na verdade, de institutos distintos de direito eleitoral, conforme se observa do
mencionado dispositivo da Resolução n. 23.609/19. 

 Quanto aos documentos comprobatórios das alegações formuladas, esclareço que a baixa
qualidade desses documentos se deu em decorrência da digitalização promovida no Cartório Eleitoral, tendo em
vista que as Noticiantes os apresentaram fisicamente e, ao aferi-los no seu original físico, nota-se que a
qualidade da digitalização é que deu causa ao argumento do Impugnante, embora mediante a utilização da
ferramenta para ampliar disponibilizada no próprio PJE já permita conhecer do seu conteúdo.



Portanto, determino que sejam novamente juntados aos autos pelo Cartório Eleitoral, utilizando-
se, dessa vez, de qualidade superior de digitalização para melhor visualização do seu conteúdo pelas partes, em
caso de eventual recurso, sendo despiciendo que a Impugnada seja novamente intimada tão somente para se
manifestar sobre os referidos documentos, tendo em vista que sobre eles já se debruçou, tanto é que impugnou o
seu conteúdo, sob o argumento de que não seriam válidos e supostamente inidôneos.

Em razão disso passo à análise do mérito das impugnações.
III – Do Mérito das Impugnações e Registro
Em primeiro lugar, é indispensável definir se houve ou não substituição do titular pelo ora

Impugnado nos seis meses anteriores à eleição no primeiro quadriênio (2013/2016) de seu mandato como vice –
ponto controverso fático da demanda –, a fim de examinar quais efeitos jurídicos decorrem desse fato em cotejo
com a sucessão no mandato seguinte e o pedido em exame de registro de candidatura para reeleição.   

Quanto a esse ponto, resta indene de dúvidas que essa substituição ocorreu, tendo em vista que a
documentação juntada pelas Noticiantes (ID 11179629) demonstram que houve o recebimento de diferença
salarial do Impugnado quando exerceu o cargo de Prefeito nos períodos de 05/04/1016 a 09/04/2016, 24/04/2016
a 30/04/2016, 16/05/2016, 18/05/2016 e 23/05/2016 a 27/05/2016, cujos detalhamentos dos empenhos, por si
sós, são suficientes para a comprovação da substituição.  

 A cópia do termo de transmissão para o cargo de prefeito também faz prova da substituição,
ainda que relativa, pois embora não seja dotado de qualquer elemento que o faça identificar como documento
público, é certo que o próprio Impugnado, na condição de atual Chefe do Executivo, poderia ter apresentado
outros elementos ou documentos que afastassem tal presunção de que não exerceu o referido cargo em
substituição.

No entanto, limitou-se a alegar que os Impugnantes que deveriam fazer prova constitutiva da
substituição em comento, o que, como visto, restou devidamente comprovado nos autos.

Assim, passa-se à análise dos efeitos dessa substituição no tocante ao pedido de registro de
candidatura do Impugnado.

 Observa-se, primeiramente, que vários foram os precedentes jurídicos e consultas suscitados
pelas partes a fim de confirmarem suas teses.

Da análise do arcabouço jurisprudencial trazido pelas partes, impõe-se reconhecer que inexiste
óbice ao deferimento do pedido de registro da candidatura do Impugnado, uma vez que não há como considerar
que este pleiteia a um terceiro mandato de titular – tão somente pela substituição havida no primeiro mandato
como vice –, ainda  que ocorrida dentro do prazo de seis meses anteriores às eleições daquele quadriênio
(2013/2016), já que concorreu na eleição subsequente (2017/2020) como vice, e não para o cargo de titular.     

  Para melhor didatismo na compreensão do tema, vejamos o disposto no §5º e 6º do art. 14 da
Constituição Federal e o §2º do art. 1º da Lei Complementar 64/90, in verbis:

Art, 14. (...)

§ 5º 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.

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do
Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do
pleito.

Art. 1º. (...)

§ 2º O vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos,
preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular.

É cediço que é permitido ao vice que houver sucedido ou substituído o titular, nos últimos seis meses
anteriores ao pleito, registrar a sua candidatura para concorrer ao cargo do titular, hipótese em que



se configura a reeleição do vice em razão da substituição ou sucessão do titular, embora essa
terminologia de reeleição utilizada pelo constituinte para descrever tais situações não seja das
melhores, tal como afirmado o Ministro Sepúlveda Pertence no RE 318.494-6/SE (17.08.2004):

“Certo, no contexto do dispositivo [art. 14, §5º, da CF], o vocábulo [reeleição] é impróprio no tocante
ao substituto, que jamais se fez titular ao cargo, mas também o é em relação ao sucessor, que,
embora ascendido à titularidade dele, para ele não fora anteriormente eleito”.

Desse modo, a jurisprudência vem tratando a questão da substituição como espécie de ficção
jurídica (RE 464.277-8/SE) quando, nos últimos seis meses anteriores ao pleito, o vice substitui o
titular e concorre ao referido cargo na eleição subsequente, configurando-se a sua reeleição nessa
ocasião, sendo vedado, após a conclusão desse mandato, o exercício de mais um, o que
configuraria, portanto, um terceiro.       

 Entendimento esse já assentado nos precedentes do TSE, in verbis:   

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ART. 14, §§ 5º, 6º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES. TITULAR. SUBSTITUIÇÃO. ALCANCE. DESPROIVIDO.

1. O instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade
administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma
pessoa na condução do Executivo, razão pela qual a reeleição é permitida por apenas uma única
vez. Portanto, ambos os princípios - continuidade administrativa e republicanismo - condicionam a
interpretação e a aplicação teleológica do art. 14, § 5º, da Constituição. A reeleição, como condição
de elegibilidade, somente estará presente nas hipóteses em que esses princípios forem igualmente
contemplados e concretizados. Não se verificando as hipóteses de incidência desses princípios, fica
proibida a reeleição. O § 6º do mesmo artigo dispõe que, "para concorrerem a outros cargos, o
Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem
renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito". Portanto, a Constituição
Federal de 1988, ao permitir a reeleição do chefe do Executivo, manteve, sem nenhuma alteração
redacional, a disposição de que, para concorrer a outro cargo, ele deve renunciar pelo menos seis
meses antes do pleito, o que revela a preocupação em evitar possível utilização da máquina
administrativa em benefício da sua nova disputa eleitoral - proteção à igualdade de chances. O art.
14, § 7º, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual "são inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou
de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito", resguarda não somente o
princípio republicano, ao evitar que grupos familiares se apoderem do poder local, mas também o
princípio da igualdade de chances - enquanto decorrência da normalidade e legitimidade do pleito -,
pois impede a interferência da campanha do parente, candidato ao Executivo, na disputa pela
vereança, "salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição".

2. A compreensão sistemática das normas constitucionais leva-nos à conclusão de que não
podemos tratar de forma igualitária as situações de substituição - exercício temporário em
decorrência de impedimento do titular - e de sucessão - assunção definitiva em virtude da vacância
do cargo de titular -, para fins de incidência na inelegibilidade do art. 14, § 5º, da Constituição
Federal de 1988, pois, enquanto a substituição tem sempre o caráter provisório e pressupõe
justamente o retorno do titular, a sucessão tem contornos de definitividade e pressupõe a
titularização do mandato pelo vice (único sucessor legal do titular), razão pela qual a sucessão



qualifica-se como exercício de um primeiro mandato, sendo facultado ao sucessor pleitear apenas
uma nova eleição.

3. O art. 1º, § 2º, da Lei Complementar nº 64/1990 estabelece que o "Vice-Presidente, o Vice-
Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos
respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou
substituído o titular". Sucedendo ou substituindo nos seis meses antes da eleição, poderá
candidatar-se, uma única vez, para o cargo de prefeito, sendo certo que, por ficção jurídica,
considera-se aquela substituição ou sucessão como se eleição fosse.

4. A evolução histórica da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, com base naquela conclusão
de que o vice-prefeito que substitui ou sucede o titular nos seis antes do pleito pode concorrer a uma
eleição ao cargo de prefeito, o Tribunal passou a entender que "o vice que não substituiu o titular
dentro dos seis meses anteriores ao pleito poderá concorrer ao cargo deste, sendo-lhe facultada,
ainda, a reeleição, por um único período" (Cta nº 1.058/DF, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
julgada em 1º.6.2004). Precedentes do TSE nas Eleições de Municipais de 2008 e 2012.

5. Se se conclui que o vice que não substitui o titular nos seis meses antes do pleito poderá
candidatar-se ao cargo de prefeito e, se eleito, almejar a reeleição (único substituto legal e potencial
sucessor), com maior razão a possibilidade de o presidente da Câmara de Vereadores, substituto
meramente eventual e sempre precário em casos de dupla vacância, pleitear a eleição e, se eleito, a
reeleição. Para Carlos Maximiliano, "deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo
que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter conclusões inconsistentes
ou impossíveis". Seria uma verdadeira contradição jurídica criar para o substituto eventual
(presidente de Câmara) uma restrição em sua capacidade eleitoral passiva maior que aquela
definida no ordenamento jurídico e na jurisprudência eleitoral para o substituto legal do titular, pois as
regras de inelegibilidades, enquanto limitação dos direitos políticos, devem sempre ser interpretadas
restritivamente.

6. Recurso desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 10975, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação:  PSESS -
Publicado em Sessão, Data 14/12/2016)

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. REGISTRO. CANDIDATO AO CARGO DE
PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 14, §§ 5º E 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VICE-
PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO NO SEMESTRE ANTERIOR À ELEIÇÃO. REELEIÇÃO. TERCEIRO

MANDATO.

1. O recorrido foi eleito, em 2008, vice-prefeito para o período de 2009-2012. Entre 18.5.2012 a
18.6.2012 (dentro dos seis meses anteriores à eleição de 7.10.2012), substituiu o prefeito municipal.
Em 2012, foi eleito prefeito e, em 2016, requereu o registro de sua candidatura para disputar
novamente o cargo de prefeito.

2. O vice que substitui o titular antes dos seis meses anteriores à eleição pode se candidatar ao
cargo de titular e, se eleito, pode disputar a reeleição no pleito futuro.

3. O vice que assume o mandato por sucessão ou substituição do titular dentro dos seis meses
anteriores ao pleito pode se candidatar ao cargo titular, mas, se for eleito, não poderá ser candidato
à reeleição no período seguinte.



4. No caso, o recorrido, por ter assumido, em substituição, o cargo de prefeito dentro do período de
seis meses que antecedeu a Eleição de 2012, não pode concorrer à reeleição em 2016, por força do
art. 14, § 5º, da Constituição Federal. Precedentes.

Recursos especiais providos para indeferir o registro de candidatura do prefeito eleito do Município
de Sangão/SC.

(Recurso Especial Eleitoral nº 22232, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/11/2016)

Aliás, oportuno registrar que a Consulta n. 1.604, que deu origem a Resolução n. 22.815,
colacionada pelo Ministério Público Eleitoral, em seu parecer final (ID 1754360), refere-se ao questionamento
acerca da possibilidade de o vice-prefeito reeleito, que tenha substituído o prefeito durante ambos os mandatos,
se candidatar ao cargo de prefeito nos dois mandatos subsequentes.

Caso se avalie somente a ementa da consulta respondida, sem conferir o teor da fundamentação,
pode-se concluir erroneamente pela impossibilidade de o vice-prefeito reeleito candidatar-se ao cargo de prefeito
quando substituiu o titular em ambos os mandatos no período de seis meses anteriores ao pleito.

No entanto, ao se debruçar sobre os fundamentos da consulta, observa-se que ela cinge-se
especificamente ao questionamento formulado, cuja ementa, todavia, não expressou com clareza os próprios
limites e fundamentos da própria consulta.

Nota-se, nos fundamentos da resposta, a hipótese de impedimento apenas para o vice-prefeito
reeleito que tenha substituído o titular nos últimos seis meses, sendo, na sequência, eleito ao cargo de prefeito e,
na eleição seguinte, pretendesse novamente se candidatar para o referido cargo de titular, consoante abaixo
transcrito o inteiro teor da fundamentação, in verbis:

 

Instada a se manifestar, a Assessoria Especial da Presidência - ASESP assim opinou (fL 6-9):

3. No mérito, o consulente pretende saber se o vice-prefeito reeleito, que tenha substituído o prefeito
durante os mandatos, poderá se candidatar ao cargo de prefeito nos dois mandatos subsequentes.

4. O consulente não menciona qual o período de tal substituição. É crucial a definição do período da
substituição para responder a essa ' questão, ou seja, se ocorreu nos seis meses que antecedem o
pleito ou fora desse período.

5. Esta Colenda Corte tem se manifestado no sentido de que, se a substituição ocorrer dentro dos
seis meses anteriores ao pleito, o vice-prefeito reeleito poderá exercer' apenas um mandato
subsequente como prefeito. Do contrário, se a substituição ocorrer em outro período, que não
dentro dos seis meses anteriores à eleição, o vice-prefeito reeleito poderá se candidatar ao cargo de
prefeito e posteriormente à reeleição.

6. Neste sentido, veja as ementas a seguir transcritas:

CONSULTA. VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO PREFEITO NO SEMESTRE ANTERIOR AO
PLEITO. CANDIDATURA. CARGO DE PREFEITO. PLEITO SUBSEQUENTE. CANDIDATO A
REELEIÇÃO. • - RESPOSTA PARCIALMENTE POSITIVA

1. Vice-prefeito que substituiu o prefeito no último semestre do mandato pode candidatar-se ao cargo
do titular (REspe n° 23.338, Rei. Min. Francisco Peçanha Martins, publicado em sessão de
3.9.2004).



2. Vice-prefeito que substituiu o titular no semestre anterior, ao eleger-se prefeito em eleição ,
subsequente, não pode candidatar-se à reeleição, sob pena de ficar configurado um terceiro
mandato (REspe n° 23.570-AL, Rei. Min. Carlos Velloso, publicado na sessão de 21.10.2004).

3. Consulta conhecida e, em parte, respondida afirmativamente. (Grifo nosso.) (Resolução 22.728 de
4.3.2008 - Ministro Relator José Delgado)

Consulta. Vice candidato ao cargo do titular.

1. Vice-presidente da República, vice-governador de Estado ou do Distrito Federal ou vice-prefeito,
reeleito ou não, pode se candidatar ao cargo do titular, mesmo tendo substituído aquele no curso do
mandato.

2. Se a substituição ocorrer nos seis meses anteriores ao pleito, o vice, caso eleito para o cargo do
titular, não poderá concorrer à reeleição (...) (grifo nosso) (Resolução n° 20.889 - Relator Ministro
Fernando Neves da Silva, DJ - Diário da Justiça - Volume 1, 14/12/2001, página 205).

7. Diante do exposto e tendo em vista o entendimento desta Corte sobre o assunto, sugerimos seja
dada resposta ao consulente no sentido de que o vice-prefeito reeleito poderá se candidatar ao
cargo de prefeito nas duas eleições subsequentes, mesmo que tenha substituído o titular, desde que
esta substituição não tenha ocorrido nos seis meses anteriores ao pleito.

8. Com essas considerações, opinamos pelo conhecimento da presente consulta por preencher os
pressupostos de que cuida o inciso XII, art. 23, do Código Eleitoral e, no mérito, por que seja dada
resposta positiva, desde que as substituições não tenham ocorrido nos seis meses anteriores ao
pleito.

É o relatório.

VOTO O SENHOR MINISTRO ARI PARGENDLER (relator): Senhor Presidente, a consulta preenche
os requisitos para o seu conhecimento e deve ser respondida no sentido de que o vice-prefeito
reeleito que tenha substituído o titular em ambos os mandatos poderá se candidatar ao cargo de
prefeito na eleição subsequente, desde que as substituições não tenham ocorrido nos seis meses
anteriores ao pleito.

É como voto.

Assim sendo, acolhe-se os argumentos do Impugnado, no sentido de se concluir pela irrelevância
jurídica da substituição ocorrida ao final do primeiro mandato de vice-prefeito (2013/2016) do Impugnado,
ainda que dentro do período crítico de seis meses, pois essa substituição adquiriria contornos relevantes do ponto
de vista jurídico, para fins do registro em análise, caso tivesse concorrido ao cargo de titular no mandato
subsequente (2017/2020), fato que não ocorreu no caso em apreço, já que reelegeu-se  ao mesmo cargo de vice.  

Portanto, tendo apenas substituído o titular no primeiro quadriênio, sem a continuidade dessa
substituição para a eleição seguinte de titular, não se tem presente a ficção jurídica da reeleição ao cargo de
titular, porquanto houve solução de continuidade no exercício do cargo de titular ao ser reeleito ao cargo de
vice. 

Noutras palavras, ao candidatar-se novamente ao cargo de vice, cessou o vínculo no cargo de
titular, elemento essencial à configuração dos efeitos dessa ficção jurídica daqueles que substituem o titular
nesse período crítico.

Do contrário, admitiríamos que o Impugnante exerceu dois mandatos de prefeito e vice em dois
quadriênios apenas, o que não encontra guarida lógica, pois, se assim fosse, caso a substituição no primeiro
mandato tivesse tais efeitos jurídicos, mesmo tendo concorrido ao cargo de vice na eleição subsequente, esta sua



reeleição para o segundo mandato de vice seria indeferida por força do § 6º do art. 14 da Constituição Federal,
consoante também os termos da Consulta n. 1.179/DF (Resolução n. 22.129), in verbis:    

CONSULTA. DIREITO ELEITORAL CONSTITUCIONAL VICE QUE SUCEDE AO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. CANDIDATURA AO CARGO DE TITULAR EM NOVO PLEITO. REELEIÇÃO
CARACTERIZADA. CANDIDATURA A OUTRO CARGO ELETIVO. NECESSIDADE DE RENÚNCIA
PARA AFASTAR A INELEGIBILIDADE.

1. O vice que passou a ser chefe do Poder Executivo, em qualquer esfera, somente disputa a
reeleição se pleiteia o cargo de titular que ocupa por sucessão.

2. Já definiu o STF que a Emenda Constitucional n. 16/97 não alterou a regra do § 6- do art. 14 da
Constituição Federal.

3. Se o vice que se tornou titular desejar ser eleito para o cargo de vice, deverá renunciar ao
mandato de titular que ocupa até seis meses antes do pleito, para afastar a inelegibilidade.

Logo, a conclusão que se extrai é que a mera substituição no período crítico não é capaz de alterar
a condição de vice para a reeleição a este mesmo cargo, hipótese que difere das em que o vice pleiteie (i) o cargo
de titular na eleição subsequente ou (ii) ascenda a este cargo, quando então estaria, respectivamente, limitado a
apenas uma reeleição de titular ou impedido de se candidatar à reeleição de vice.

Portanto, a substituição tratada nos autos não possuiu o efeito jurídico de retirar-lhe a condição de
vice, tanto que se reelegeu a este mesmo cargo, tampouco teria o condão ficcional de computar essa substituição
como uma eleição de titular, de modo que, somada a ascensão no último quadriênio, não se poderia considerar a
pretensão do atual registro como terceiro mandato.

Por fim, quanto à inelegibilidade atinente à Aije, verifica-se que apenas houve a imposição de
multa, devidamente quitada, sem a cominação de pena de inelegibilidade.   

Assim sendo, julgo improcedente às Aircs formuladas, razão pela qual passo à análise dos
requisitos de registro.

De início, em observância aos termos do art. 47 da Resolução TSE n. 23.609/19, registro o
julgamento e deferimento do DRAP da Juntos por Rodrigues Alves, cuja decisão foi devidamente publicada
no mural eletrônico do TRE/AC, conforme se vê nos autos do Processo n. 0600784-79.2020.6.01.0004,
permitindo-se, nesta oportunidade, o julgamento individual dos candidatos da chapa majoritária. 

Ademais, no tocante aos demais requisitos para o registro de candidatura, consoante as
informações elaboradas pelo cartório eleitoral, o Requerente encaminhou toda a documentação necessária para
aferição dos requisitos exigidos, não havendo elementos que indiquem a ausência de condições de elegibilidade
ou causas de inelegibilidade, razão pela qual deve ser deferido o pedido formulado.

Ante o exposto, julgo improcedente as Aircs formuladas, bem como DEFIRO o pedido de
registro de candidatura de JAILSON PONTES DE AMORIM, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o
número 90, com a seguinte opção de nome: JAILSON AMORIM.

Por conseguinte, estando igualmente regular o pedido ao cargo de Vice - Prefeito a este
vinculado, conforme se observa do Registro de Candidatura n. 0600867-95.2020.6.01.0004, defiro o registro da
CHAPA MAJORITÁRIA requerida pela Coligação Juntos por Rodrigues Alves.

Dispenso, em razão da providência acima, a certificação do resultado do julgamento do processo
do titular em relação ao respectivo vice, a teor do art. 49, §1° da Res. TSE n. 23.609/2019.

 
Publique-se. Intimem-se
Cruzeiro do Sul, datado e assinado digitalmente.
 
Marlon Martins Machado
Juiz da 4ª Zona Eleitoral


