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Assunto: Informações para instrução da ADI n° 6524-STF

Senhor Advogado-Geral,

Em resposta ao documento em epígrafe, o qual pugna por "esclarecimentos
sobre a aplicação e a interpretação das normas impugnadas na A D I [n~ 6524-STF] no âmbito do
Plenário e da CC}, inclusive sobre respostas a eventuais questões de ordem apresentadas em
eleições dos membros da Mesa de anos anteriores", passamos a expor as considerações que

se seguem.
Inicialmente, necessário esclarecer que, para se delinear aplicação e
interpretação de norm as relativas à reeleição para cargos das Mesas das Casas do Poder
Legislativo, deve-se abordar três aspectos relevantes ao caso, quais sejam: (1)
considerações introdutórias relativas à instituição da vedação à reeleição para os cargos
das Mesas do Congresso Nacional, (2) notas sobre a chamada "Emenda da Reeleição"
(Emenda Constitucional n° 15, de 1997) e, ainda, (3) argumentos e resultados constantes
da Consulta n° 3, de 1998, na CCJ.
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Assim, buscar-se-á articular pontualm ente cada um dos mencionados
aspectos para, ao final, apresentar manifestações e conclusões.

1. Uma introdução necessária: de onde surgiu a vedação à reeleição para os cargos
das Mesas do Congresso Nacional

Historicamente, as Constituições brasileiras não trouxeram vedações à
reeleição de membros das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A
Constituição de 1824 não tratava do assunto, como tampouco a prim eira Constituição
republicana. Igualmente não encontramos proibições de reeleição para as Mesas nas
Constituições de 1934, 1946 ou 1967. Costumava ser livremente autorizada a reeleição
para o mesmo cargo ou para qualquer outro cargo da Mesa.
Não apenas era autorizado, como há vários casos de reeleições sucessivas,
dentre eles o mais notório, Ranieri MazzilÜ, que foi eleito e reeleito Presidente da
Câmara dos D eputados por quatro vezes, entre 1958 e 1965.
Era justamente Mazzilli o Presidente da Câmara dos Deputados por
ocasião da renúncia do Presidente Jânio Quadros em 1961, tendo assumido
interinam ente a Presidência da RepúbÜca durante as tratativas que perm itiram a posse
de João Goulart em meio a um a m udança constitucional parlamentarista.
Ocorre que em 1964, como é sabido e, portanto, ainda dentro do último
m andato de Mazzilli como Presidente da Câmara dos Deputados, a ordem
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constitucional brasileira foi quebrada por meio de um movimento militar. Em 1967
surge um a nova Constituição, ainda sem a vedação da reeleição para os cargos da Mesa.
Em 14 de outubro de 1969, o Ato Institucional n° 16 (AI-16), expedido pelos
Ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica, imiscuiu-se na dinâmica interna do
Parlamento a fim de vedar a reeleição dos membros da Mesa de então. O AI-16 chegava
a frontalmente suspender a eficácia do art. 80 da Constituição de 67 e vedar a apreciação
pelo Judiciário dos atos dele decorrentes. Alguns trechos merecem a citação:
ATO INSTITUCIONAL N® 16, DE 14 DE OUTUBRO DE 1969.
OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA
AERONÁUTICA MILITAR, no exercício da Presidência da República (...)
Art. 1° - E declarada a vacância do cargo de Presidente da República, visto que
o seu titular. Marechal A rthur da Costa e Silva, está inabilitado para exercê-lo,
em razão da enferm idade que o acometeu.
Art. 2° - E declarado vago, também, o cargo de Vice-Presidente da
República, ficando suspensa, até a eleição e posse do novo Presidente e VicePresidente, a vigência do art. 80 da Constituição Federal de 24 de janeiro de
1967.
Art. 3° - Enquanto não se realizarem a eleição e posse do Presidente da
República, a Chefia do Poder Executivo continuará a ser exercida pelos
Ministros militares.
(...)

Art. 7° - As atuais Mesas do Senado e da Câm ara dos Deputados, irreelegíveis
para o período imediato, têm seus m andatos prorrogados até 31 de março de
1970, elegendo-se, todavia, novos membros para as vagas existentes ou que
vierem a ocorrer.
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Art. 8° - Ficam excluídos de apreciação judicial os atos praticados com
fundam ento no presente Ato Institucional e Atos Complementares dele
decorrentes, bem como os respectivos efeitos.

Três dias após a edição do AI-16, o Congresso Nacional prom ulgou a
Emenda Constitucional n° 1, de 1969, introduzindo no texto constitucional perm anente
a vedação de reeleição para as Mesas das Casas Legislativas, junto a diversas outras
modificações que, na prática, configuravam um a ampla reforma constitucional.
O Regimento Interno das Casas do Congresso Nacional foi alterado para
perm itir um a m udança constitucional de tam anha m agnitude em apenas 3 dias.
N arram os Anais do Congresso Nacional que essa vedação im posta pelo Executivo ao
Legislativo objetivava justamente limitar o em poderamento dos Presidentes da Câmara
e do Senado, que, ao serem sucessivamente reeleitos, poderiam rivalizar com a
predominância, naquele momento, do Poder Executivo.
Roberto Freire, que foi constituinte, deputado federal e senador, assim se
pronunciou em debate sobre o tema na CCJ do Senado Federal, em 4 de novembro de
1998:
No Direito Constitucional Brasileiro, as Casas Legislativas sempre tiveram a sua
independência garantida. Era um a questão de norm a interna, como inclusive
interpreta o Supremo Tribunal Federal, e era um problem a resolvido conforme
o Regimento Interno das Casas.
Quem resolveu decretar um a intervenção e colocou no texto constitucional,
apenas por um determ inado momento de liberalidade, foi a ditadura militar,
para tentar im pedir que a Câm ara dos Deputados - até porque não era um a
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preocupação do Senado àquela época - tivesse presidentes "permanentes",
como era o caso do célebre Ranieri Mazzilli (...). [foram feitas] outras
intervenções, até a m ando militar. (...)
Esse é um entulho autoritário que a Constituinte manteve. ^

Em outras palavras, a vedação à reeleição para os cargos das Mesas do
Poder Legislativo, que até 1969 nunca existira no ordenam ento constitucional
brasileiro, foi inserida por um regime de exceção que visava a controlar o surgimento
de lideranças no Poder Legislativo que pudessem fazer face ao Poder Executivo.
Mas mesmo antes da Constituição de 1988, esse entendimento passou a ser
suavizado, e o primeiro caso de relativização da norm a ocorreu ainda em 1987, sob a
vigência da Emenda n° 1/69. Naquela ocasião, o então Presidente da Câmara dos
Deputados e também Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses
Guimarães, foi reeleito para um novo m andato à frente da Câmara dos Deputados, forte
no argumento de que a vedação somente atingiria a reeleição dentio de um a mesma
legislatura, mas perm itiria a reeleição das Mesas entre o término de um a legislatura e
o início de um a outra, como era o caso em 1987.
Durante os trabalhos da Constituinte que conduziram à Carta de 1988, esse
tema foi discutido diversas vezes, como m ostiam as notas taquigráticas e os próprios
Anais da Constituinte. Naquele momento, prevaleceu o entendim ento majoritário de

1 Ata da 2 4 - reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, em 4 de novembro de 1998, disponível em
h ttps://w w w 25.sen ad o.leg.b r/w eb /ativid ad e/m a terias/-/m ateria/211 8
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que não seria desejável nenhum a reeleição, para nenhum cargo eletivo de comando,
nos três Poderes.
Assim se pronunciava Geraldo Ataliba, em lição de 1981, que foi diversas
vezes referida nos debates:

Nota-se, no nosso sistema, que os m andatos de natureza legislativa são sempre
renováveis, m ediante periódica consulta ao eleitorado. Doutro lado, não se
consente o mesmo aos m andatos executivos. Estes não comportam, para o
período imediatamente subsequente, reeleição. Não há, no nosso direito
constitucional, possibilidade de reeleição para o exercício de cargos executivos.
(...)

Ora, a função das Mesas das Casas Legislativas é função de natureza executiva.
Não é função legislativa. E função

de direção, supervisão, polícia,

administração e execução. Em tudo e por tudo, se afigura função executiva e
administrativa.^

Aquele entendim ento da Assembleia Constituinte de 1987 tinha grande
conexão com o sentimento, entre os parlamentares, de que quanto mais alternância de
Poder houvesse, melhor seria. Um sentimento, a julgar pelos discursos da época,
decorrente em grande parte do longo período sem a realização de eleições.
Como será visto mais adiante, a promulgação da Emenda Constitucional
n° 16, de 1997, que perm itiu a reeleição para cargos do Executivo, marcou um a
m udança nesse entendimento.

2 ATALIBA, Geraldo. "Reeleição das Mesas do Congresso”, Revista de Informação Legislativa n^ 69, jan/m ar 1981, p. 53]
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Destaque-se, porém, que essa vedação só se verificava no plano federal,
pois nas Assembleias Legislativas de diversos estados-membros continuava perm itida
a reeleição, um a vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 793-RO,
ocorrido em abril de 1997, assim se manifestou:
"A norm a do §4° do art. 57 da C.F. que, cuidando da eleição das Mesas das
Casas Legislativas federais, veda a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente

subsequente,

não

é

de

reprodução

obrigatória

nas

Constituições dos Estados-membros, porque não se constitui num princípio
constitucional estabelecido." ^

Esse entendim ento da Corte Suprema foi posteriorm ente reafirmado
diversas vezes em outios casos^, liberando assim os parlam entos subnacionais a fixar
internam ente a norm ativa aplicável à eventual pretensão de reeleição de sua Mesa.

2. Da Emenda Constitucional n - 16/1997 ("Emenda da Reeleição")

No plano federal, o texto originário de 1988, que vedava qualquer espécie
de reeleição, continuou inalterado até 1997, quando a Emenda Constitucional n° 16 foi
promulgada.
Naquela ocasião, após a vigência da atual Constituição por seus primeiros
9 anos, verificou-se a necessidade de revisão na cláusula geral de proibição de reeleição.
Isso porque, na m edida em que se autorizou expressamente a reeleição para um único

3 ADI 793, rei. Min. Carlos Velloso, julgada em 0 3 / 0 4 / 1 9 9 7
4 Vide, entre outras, as decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 792, na ADI 1528 e na REP 1245.
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m andato sucessivo, o Poder Constituinte Reformador avaliou que a reeleição, desde
que lim itada a um único período, traria mais benefícios à gestão pública que malefícios.
Focada na reeleição para o Poder Executivo nas três esferas da Federação,
a Emenda Constitucional 16 deixou de alterar formalmente o art. 57, § 4° do texto
constitucional, mas perm itiu que se travasse um necessário debate sobre o tema.
E, em tema de debates, vale anotar que a possibilidade de se alterar a Carta
Magna para perm itir a reeleição do Presidente da República deflagrou manifestações e
movimentos político-partidários em favor do igual consentimento da reelegibüidade,
não só aos membros das Mesas das Casas do Congresso, mas, também, a outros cargos
legislativos. Exatamente como expressado pelo Presidente da Comissão Mista de
Orçamento, Deputado Sarney Filho:
E um a pena, ainda mais nessa fase que se fala tanto em reeleição que eu só possa
ficar um ano na Presidência dessa Comissão. Se vamos votar a reeleição, eu acho
que vou começar a lutar pela reeleição da Presidência da Comissão de
Orçamento. Porque quando a gente começa a fazer um trabalho e tem muitas
ideias e quando esse trabalho não se realiza, por força do Regimento, nós somos
obrigados a deixar a presidência.

A bem da verdade, houve um conturbado período do ponto de vista de
composição de interesses políticos em torno da "em enda da reeleição" e, conforme os
registros históricos disponíveis nos Anais do Senado Federal, as Mesas do Poder
Legislativo não foram formalmente inseridas na Emenda Constitucional n° 16, tão
somente, por questões políticas ligadas a um a eventual reeleição do Senador Antônio
Carlos Magalhães, à época Presidente do Senado Federal. No que tange a esse
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particular, apesar de não ter citado o nome do referido parlam entar, o pronunciam ento
do Senador A rtur da Távola, abaixo trazido à colação, evidencia a questão:

(...) a m eu juízo, cabe a tentativa serena, o mais imparcial e objetiva possível a
um a pessoa presa a um a convicção e a um partido, neste prim eiro
pronunciam ento do ano de 1997. Refiro-me, evidentemente, ao problema
político em causa, que é o problem a da vinculação possivelmente desnecessária,
mas real, entre o projeto da reeleição e a eleição das Mesas da Câm ara e do
Senado.
(...) m inha idéia era a de que se aprovasse o princípio da reeleição como um
princípio basilar da nossa Constituição, o princípio do m andato possivelmente
longo sempre que haja aprovação no meio desse m andato, e no caso dos atuais
governantes, exatamente por lacuna da lei, a outorga ao povo da decisão sobre
a matéria. Essa posição era isolada e agora começa a aparecer oportuna em
vários setores, mas dentro do m eu próprio Partido poucos quadros tinham-na,
à época, e éramos minoria.
Hoje, estamos diante da situação de possibilidade de votação dessa m atéria pelo
Congresso de m odo puro e simples. E é essa possibilidade que passou a ser
responsável pela geração de ações políticas de natureza a mais diversa, que
fizeram incrustar, dentro do problem a maior, o problem a da eleição da Mesa
do Senado e da Mesa da Câmara. O que, evidentemente, faz parte do jogo
político, mas é um a inserção inadequada, a m eu juízo, à m agnitude do
problema que está em tela, que é a questão da reeleição.
O que não me parece justo em toda essa discussão é o fato de que ela seja
restritiva ao atual Presidente da República. Por que Sua Excelência não pode ter
o direito se o princípio geral [da reeleição] passar a ser adotado pelo País? Qual
o motivo pelo qual o atual Presidente não tem esse direito? Não vejo razão de
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ordem ética. Não vejo razão de ordem lógica. Vejo apenas razões de ordem
política. Ou seja, decorrentes do fato de que Sua Excelência é um candidato forte
pelos setores de êxito que o seu Governo vem obtendo.

O receio do constituinte originário ao vedar as reeleições, buscando
privilegiar a alternância de m andatários, revelava-se um resquício de tempos
traumáticos até então recentes. Dez anos depois, portanto, esse entendim ento começou
a m udar, consolidando-se nos dias de hoje, como será visto a seguir.

3. Da Consulta n- 3, de 1998, do Senado Federal

Em 21 de outubro de 1998, portanto, pouco depois da promulgação da
Emenda Constitucional n° 16, o Senador Eduardo Suplicy formulou no Plenário do
Senado consulta á Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Alta, na qual
indagava, fundamentalmente, se na eleição prevista para ocorrer em alguns meses
(Iq/2 / 1 9 9 9 ), ^ prim eira pós-emenda da reeleição, seria ou não autorizada a reeleição dos
ocupantes dos cargos para um novo mandato.
Para responder a essa consulta, foi designado como relator o Senador Lúcio
Alcântara, que assim se manifestou naquele que se tornaria o Parecer n° 555, de 1998,
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal:
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60. (...) com a adoção da Emenda Constitucional n° 16 à Constituição de 1988, o
pressuposto central da argumentação de Geraldo Ataliba contra a possibilidade de
reeleição de membro de Mesa da Casa Legislativa (a irreelegibilidade das funções
executivas) se inverteu.
61. Com efeito, como sabemos, a Emenda Constitucional n° 16, de 1997, inscreveu
em nosso Direito Constitucional a possibilidade de reeleição para os Chefes do Poder
Executivo, afastando a cláusula da irreelegibilidade que sempre vigorou em nossa
República.
62. Ora, se, como ensinou Geraldo Ataliba, o critério informativo do procedimento
hermenêutico a ser adotado há de ser consentâneo com a diretriz traçada, um a vez
que o nosso sistema republicano não mais impede a reeleição dos titulares do Poder
Executivo, não há mais razão doutrinária que vede a possibilidade de reeleição de
membro de Mesa de Casa Legislativa, pois "a função de membro das Mesas das
Casas Legislativas é função de natureza executiva. Não é função legislativa. E função
de direção, supervisão, polícia, administração e execução. Em tudo e por tudo, se
afigura função executiva e administrativa".
63. Dessa forma, com a Emenda n° 16/97, o sentido inverso a que fazia referência
Geraldo Ataliba, por assim dizer, se inverteu, ou seja, ainda nas palavras do saudoso
Mestre, se é sabido que os preceitos contidos na Constituição não podem ser
interpretados de modo que contrarie a direção por eles apontada, um a vez que o
preceito constitucional da irreelegibilidade

cedeu lugar

ao preceito

da

reelegibilidade das funções executivas e, de outra parte, como a função de membro
das Mesas das Casas Legislativas é função de natureza executiva, é lícito concluir que
não cabe mais esgrimir o argumento da irreelegibilidade das funções executivas
como impedimento à reeleição para a Mesa de Casa Legislativa. Contrario sensu, o
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preceito da reelegibilidade daquelas funções executivas - agora vigorando - labora
em prol da reelegibilidade para essa ultima.®

Várias discussões realizadas no bojo da Consulta n° 3/1998 buscaram
salientar que, não só deveria haver isonomia entre Executivo e Legislativo, outorgando
ao Presidente do Senado a permissão de reeleição, mas, também, que a deliberação
sobre eleição das Mesas das Casas Legislativas do Congresso Nacional tem natureza
regimental, isto é, interna corporis. Nesse sentido o pronunciamento do Senador
Bernardo Cabral, abaixo transcrito:

(...) um a vez que o preceito constitucional da irreelegibilidade cedeu lugar ao
preceito da reelegibilidade das funções executivas e, de outra parte, como a função
de membro das Mesas das Casas Legislativas é função de natureza executiva, é
lícito concluir que não cabe mais esgrimir o argum ento da irreelegibilidade das
funções executivas como im pedim ento à reeleição para a Mesa de Casa Legislativa.
Contrario sensu, o preceito da reelegibilidade daquelas [funções executivas], agora

vigorando, labora em prol da reelegibilidade para esta últim a [Mesa de Casa
Legislativa].

Demais disso, tam bém foi discutida a incoerência em se aplicar o
dispositivo constitucional de vedação à reeleição do Presidente do Senado. O Senador
Bello Parga registrou que tal entendim ento é ilógico, vez que perm itiria a candidatura
à Presidência do Senado por um parlam entar quando reeleito para outro m andato de
5 Parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal n^ 555, de 1998, publicado no Diário do Senado Federal de 7
de novembro de 1998, pp. 15.295-15.303
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senador, mas, que, em contrário absurdo, vedaria a candidatura e reeleição para a
Presidência da Câmara Alta daquele que tem o m andato de senador ainda em curso,
verbis:

(...) Não posso aceitar que os doutos Constituintes tenham querido estabelecer na
Constituição aquilo que não seria lógico, nem de bom-senso. Ora, um Senador que
preside o Senado — trata-se de um a hipótese; estou figurando o caso — e reelegese após o térm ino de seu m andato pode candidatar-se à Presidência do Senado e
exercer o cargo; no entanto, se seu m andato não tivesse terminado, estaria
im pedido de concorrer à reeleição. Não vejo lógica nenhum a nisso.

Em complemento, o Senador José Fogaça anotou em seu pronunciam ento
a falta de homogeneidade quanto às regras para reeleição de membros da Mesa do
Senado e Câmara, deixando clara a natureza política e regimental da deliberação desse
assunto:

(...) Do ponto de vista lógico, nós, do Senado, aparentemente, temos um a posição
ambígua, ambivalente, dúbia. H á um estado de dúvida real no Senado. Mas a
Câm ara não tem dúvidas. A Câm ara tom ou um a decisão precípua, clara, definida,
dizendo no seu Regimento que não se considera recondução a eleição para o
mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.

Além de tudo, durante os debates que conduziram à aprovação, por 14
votos a 3, do entendim ento firmado na CCJ do Senado, vários parlamentares
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m anifestaram sua visão no sentido de que, tendo havido a aprovação da Emenda
Constitucional n° 16, de 1997, que perm itiu a reeleição para o Poder Executivo, com
mais razão deveria ser igualmente perm itido ao chefe do Poder Legislativo pleitear um
segundo m andato sucessivo.
Assim se manifestou, à guisa de exemplo, o senador José Eduardo Dutra:

(...) essa questão não deveria estar constando do texto constitucional, até porque
não constava antes. Passou a constar a partir da em enda de 1969. Antes, era
atribuição de cada Casa definir as suas norm as de recondução.
Ao mesmo tempo, entendo que o impedim ento à reeleição para a Mesa foi
incluída no texto constitucional de forma explícita sim, em função do
ordenam ento constitucional da época, que proibia a reeleição para as cargos
executivos de um m odo geral, dentro do entendim ento de que ser membro da
Mesa era exercer cargo executivo.
Não podem os desconhecer que, de lá para cá, houve essa m udança substancial
da nossa norm a constitucional. (...) entendo que perdeu o sentido im pedir a
reeleição para mem bro da Mesa, na m edida em que se passou a ter, dentro da
nossa Constituição, a possibilidade de reeleição para cargos executivos.®

Na mesma linha, posicionou-se o senador Antônio Carlos Valadares:

Penso que o raciocínio não é assim tão complexo para a decisão. A Constituição
de 1967 foi alterada por um ato de força dos militares, do qual em ergiu a

6 Ata da 2 4 - reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, em 4 de novembro de 1998, disponível
em h ttps://w w w 2 5.sen ad o.leg.br/w eb/atividad e/m ate r ia s/-/m a te r ia /2 118
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Emenda n° 1, conhecida também como a Constituição de 1969. Foi sob a égide
dessa Constituição outorgada pelos militares que a Câmara dos Deputados,
interpretando

os dispositivos

constitucionais

então vigentes, resolveu

reconduzir, pelo voto, à Presidência da Câm ara a figura inesquecível do grande
Deputado Ulysses Guimarães, então Presidente do PMDB.
(...) O que penso é o seguinte: no Executivo, tudo é possível. A reeleição foi feita,
como todos sabem; (...)
Ora, a reeleição de membros do Legislativo que estejam, eventualmente,
dirigindo a Câm ara ou o Senado é legítima; depende deles. (...) Agora, não pode
haver dois pesos e duas m edidas neste País. Se há um a regra que permite a
reeleição no Executivo, por que não se perm ite a reeleição no Legislativo ou no
Judiciário, já que a discussão, como foi bem acentuado aqui, é política? Se a
discussão é política; se a sociedade brasileira cobra coerência de todos nós,
políticos; se admitimos reeleição em outro Poder — o Executivo —, por que nós,
que fazemos as leis, não podem os ter a reeleição? Se a discussão é política, vou
por esse ângulo. Quero prestigiar o Legislativo, dar-lhe liberdade. Como disse
o Senador Roberto Freire, vamos deixar o entulho autoritário de lado e decidir
politicamente.

Se devemos

fazê-lo politicamente, vamos

prestigiar

o

Legislativo, adotando a reeleição. ^

Por fim, a partir daquele entendim ento firmado pela Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal, a norm a constitucional, sem alteração de
texto, passou a ter em definitivo um a nova leitura, qual seja, a de possibilidade de
reeleição da Mesa por ocasião da m udança de legislatura.
1 Idem, ibidem
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4. Precedentes e o caso do "mandato-tampão"

Im portante nesse particular da reeleição de membros da Mesa do
Congresso Nacional observar, com especial atenção, os diversos precedentes
recentemente verificados. E, com fito m eramente exemplificativo, verificam-se
reeleições de Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados (sem
mencionar a dos demais cargos), das quais se destacam os episódios de Antônio Carlos
Magalhães (eleito em 1997 e reeleito em 1999), José Sarney (2009 e 2011), Renan
Calheiros (2005 e 2007; 2013 e 2015), Michel Temer (1997 e 1999), Rodrigo Maia (2016,
2017 e 2019), além do episódio de Ulysses Guimarães (1985 e 1987, ainda sob as regras
da Emenda Constitucional n° 1, de 1969).
Nessa esteira, é possível entender que a interpretação do dispositivo da
Constituição que veda a reeleição dos membros das Mesas do Poder Legislativo federal
tenha passado por processo de revisão informal do texto constitucional e, com o vagar
do tempo e eventuais m udanças dos anseios populares, administrativos, políticos e
institucionais, seu alcance hermenêutico foi sendo restringido, assemelhando-se, em
grande medida, à regra prevista no § 5° do art. 14 para os chefes do Poder Executivo
desde o advento da Emenda Constitucional n° 16, de 1997.
Relevante decisão do Supremo Tribunal Federal caminhou no mesmo
sentido, ao entender que a vedação de reeleição dos membros da Mesa não se aplicaria
àqueles eleitos para "m andato-tam pão", como foi o caso, por exemplo, da eleição do
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Deputado Rodrigo Maia, eleito para o comando da Câmara dos Deputados após a
renúncia do então Deputado Eduardo Cunha.
Ou seja: no estado atual da hermenêutica constitucional, as Mesas dos
legislativos subnacionais (Assembleias e Câmaras de Vereadores) podem perm itir a
reeleição; no plano federal, entre um a e outra legislatura, a reeleição é perm itida (o que
cobre 50% dos casos), assim como tam bém é perm itida a reeleição daquele que fora
eleito para completar m andato iniciado por outrem.
Em outras palavras, se algum membro das Mesas atuais tivesse sido eleito
após o início da legislatura (por morte, renúncia, licenciamento ou cassação do titular
original), mesmo que poucos meses depois, poderia se reeleger; mas, se for eleito no
momento regimentalmente previsto, sua reeleição estaria vedada, o que configura
distinção odiosa.
Somente à guisa de exemplo, a Câmara dos Deputados elegeu em julho
deste ano de 2020 dois novos membros para sua Mesa: os deputados Expedito Netto,
eleito 3° Secretário em virtude da licença do titular (deputado Fábio Faria) e o deputado
Paulão Santos, eleito 4° Suplente em virtude da morte daquele originalmente eleito
(deputado Assis Carvalho). Esses dois novos membros da Mesa da Câmara dos
Deputados, por estarem ocupando "m andato-tam pão" poderão, no estado-de-coisas
atual, ser candidatos e eventualmente reeleitos, ainda que estejamos neste ano de 2020
na prim eira m etade da 56® Legislatura.
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5. Conclusões

Por todo o exposto e tendo como base os casos aqui já referidos, a respeito
das normas aplicáveis ao tema da reeleição para os cargos das Mesas das Casas
Legislativas federais e suas interpretações, é possível sintetizar as seguintes
informações e conjunturas relevantes:
1. A vedação à reeleição para os cargos das Mesas das Casas Legislativas
é regra diretamente derivada do Ato Institucional n° 16, de 1969 (AI-16),
transformado apenas 3 dias depois na Emenda Constitucional n° 1, de
1969, que reconhecidamente homologou um regime constitucional à
parte e distinto, neste ponto, de toda a História Constitucional Brasileira
até então;
2. O Supremo Tribunal Federal por diversas vezes (entre outras, na ADI
793) reconheceu que a vedação à reeleição nas Casas Legislativas "não
é de reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados-membros,
porque não se constitui num princípio constitucional estabelecido",
permitindo, assim, que cada ente da Federação regule o tema à sua
forma;
3. Embora a vedação à reeleição tenha sido um a decisão consciente da
Assembleia Constituinte de 1987, ela foi adotada no contexto de
vedação a qualquer tipo de reeleição para cargos executivos (seja no
Poder Executivo propriam ente ou no Legislativo);
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4. A Emenda Constitucional n° 16, de 1997, alterou o princípio
constitucional até então existente e passou a perm itir expressamente a
reeleição para os cargos do Poder Executivo. Tensões políticas da época
não perm itiram a inclusão no texto de menção expressa às Mesas do
Poder Legislativo nacional;
5. A despeito de ausência de m udança no texto constitucional, o Senado
Federal modificou formalmente o entendim ento já no ano seguinte,
permitindo, por meio do Parecer n° 555, de 1998, da sua Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), a eventual candidatura dos membros da
Mesa para a eleição a ocorrer na legislatura seguinte;
6. Diversos casos de reeleições de membros das Mesas do Congresso
Nacional foram verificados, sem que nunca tenha havido alteração no
texto constitucional. Apenas para exemplificar com os casos de
reeleições de Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, verificam-se os episódios de Antonio Carlos Magalhães,
José Sarney, Renan Calheiros, Michel Temer e Rodrigo Maia, além do
episódio de Ulysses Guimarães, ainda sob as regras da Emenda
Constitucional n° 1/69;
7. A evolução subsequente, após recentes decisões do Supremo Tribunal
Federal que perm itiram a reeleição daqueles eleitos para "mandatostampão", levou à atual situação em que a única situação de vedação à
reeleição seria a dos membros da Mesa eleitos em 1- de fevereiro de um a
nova legislatura; acaso eleito meses depois para mandato-tam pão,
poderia reeleger-se;
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8. Não há nenhum a justificativa do ponto de vista histórico ou político a
sustentar tal distinção de prerrogativas quanto à reeleição entre os
membros das Mesas eleitos da mesma forma e para idêntico m andato,
no início ou no meio de um a legislatura. A análise histórica dos
precedentes mostra que eles foram construídos, aparentemente, para
resolver situações im ediatam ente contemporâneas àqueles momentos
da política nacional.

Sem mais, coloco-me à disposição para dirimir eventuais dúvidas ou
questionamentos.

Senado Federal, 25 de agosto de 2020.

(assinado digitalmente)
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO

Secretário-Geral da Mesa
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