
Collor: "Fui condenado e o maestro foi o ex-deputado Ibsen Pinheiro' 

Sarney só pode concorrer pelo AP 
Pai da governadora, 
ex-presidente não 
pode tentar reeleição 
pelo Maranhão 

0 ex-presidente da República e 
atual senador pelo Amapá, José Sar
ney (PMDB) não poderá se candida
tar ao mesmo cargo que atualmente 
ocupa pelo Estado do Maranhão. Es
ta foi a decisão dos ministros do Tri
bunal Superior Tribunal Eleitoral, 
ontem a noite, em resposta a uma 
consulta encaminhada pelo também 
senador José Alves (PFL/SE). 

A consulta, que não mencionou o 
nome do senador peemedebista, in
dagava sobre a possibilidade do titu
lar de mandato eletivo por um deter
minado estado apresentar candidatu
ra ao mesmo cargo por uma outra 
unidade da federação em que possua 
parente ocupando cargo de chefia do 
Poder Executivo, governador. 

Diante da hipótese levantada pe
lo senador sergipano, os ministros 
do TSE entenderam que é inelegível 
o candidato que se habilite a concor

rer no tipo de situação descrita, mes
mo que ele já possua o domicílio 
eleitoral no novo território onde de
seje disputar a reeleição. 

A posição do Tribunal Superior 
Eleitoral afasta, na prática, a possi
bilidade do senador José Sarney ten
tar um novo mandato ao Senado Fe
deral pelo seu estado natal. A gover
nadora do Maranhão é sua filha Ro-
seana Sarney, filiada ao PFL. 

Reeleição - Ao analisar a ques
tão proposta, os ministros do TSE se 
basearam no dispositivo da Consti
tuição (art. 14 parágrafo 7o) que de
clara como inelegíveis cônjuges e 
parentes no território de jurisdição 
do titular de cargo de presidente, go
vernador ou prefeito. O texto consti
tucional abre exceção, neste caso, 
para os parentes que sejam candida
tos à reeleição. 

No caso do candidato que tenha 
transferido o domicílio, a hipótese 
que afetaria a candidatura Sarney ao 
Senado pelo Maranhão, ele não 
mais seria candidato à reeleição e, 
portanto, não pode contar com a ex
ceção da Constituição. 


