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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA:

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  por  seu  Procurador  Regional

Eleitoral no Estado da Bahia, vem, com fundamento no artigo 14,

§  9º,  da  Constituição  Federal,  e  no  artigo  262  do  Código

Eleitoral,  interpor  RECURSO  CONTRA  A  EXPEDIÇÃO  DO  DIPLOMA,

consoante  as  anexas  razões,  em  face  de  LUIZ  PIMENTEL  SOBRAL,

candidato  eleito  para  o  cargo  de  Deputado  Estadual  no

pleito de 2018 e regularmente diplomado, com qualificação

e endereço já cadastrados na Secretaria desse Tribunal por

ocasião  do registro  de sua  candidatura; requerendo que, uma

vez  cumpridas  as  formalidades  legais,  seja  a  irresignação

submetida ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral para julgamento.

Salvador, 19 de dezembro de 2018.

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral Auxiliar
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Colendo Tribunal,

Senhor Relator,

Ilustre Procurador Geral Eleitoral:

RAZÕES DO RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA

I – DO CABIMENTO DO RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA

O  Código  Eleitoral  estabelece,  no  artigo  262,

verbis:

“Art.  262.  O  recurso  contra  expedição  de
diploma  caberá  somente  nos  casos  de
inelegibilidade superveniente   ou de natureza
constitucional  e  de  falta  de  condição  de
elegibilidade”

Dispõe a Súmula 47 do TSE:

“a  inelegibilidade  superveniente  que
autoriza  a  interposição  de  recurso  contra
expedição de diploma, fundado no art. 262 do
Código  Eleitoral,  é  aquela  de  índole
constitucional  ou,  se  infraconstitucional,
superveniente  ao  registro  de  candidatura,  e
que surge até a data do pleito”. 

 

No caso, verifica-se que o recorrido,  após o

deferimento  de  seu  registro  de  candidatura  para

deputado  federal,  tornou-se  inelegível,  conforme  será

demonstrado. 

II – DO MÉRITO 

II.1  –  DA  CONDENAÇÃO  SOFRIDA  NOS  AUTOS  DA  AIJE  N.  883-

86.INCIDÊNCIA DE INELEGIBILIDADE.
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  O  recorrido  figurou  como  réu  na  Ação  de  Investigação

Judicial Eleitoral n.º 883-86.2012.6.05.0095, que teve curso

perante o Juízo Eleitoral da 95ª Zona, em cuja sentença foi

reconhecida a prática uso indevido dos meios de comunicação e

abuso de poder, com o seguinte dispositivo:   

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos
consta,  JULGO  PROCEDENTES  OS  PEDIDOS  para,  nos
termos do inciso XIV, do art. 22 da LC n.° 64/90,
cassar os diplomas de Luiz Pimentel Sobral e Hisido
ra Alves de Sousa, primeiro e segundo Investigados,
declarando  suas  inelegibilidades,  inclusive  a  do
terceiro  Investigado  para  os  08  (oito)  anos
subsequentes a eleição de 2012.
Determino,  outrossim,  a  remessa  dos  autos  ao
Ministério  Público  Eleitoral,  para,  querendo,
instaurar processo disciplinar, se for o caso, e
processo-crime,  ordenando  quaisquer  outras
providências que a espécie comportar.
Oficie-se imediatamente o Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral  do  Estado  da  Bahia,  para  os  fins  de
cumprimento do disposto no artigo 224, do Código
Eleitoral.[...]

O  decisum restou  confirmado  pelo  Tribunal  Regional

Eleitoral da Bahia em acórdão publicado no dia 29 de agosto de

2018, assim ementado:

Recurso eleitoral. Ação de investigação judicial.
Procedência. Uso indevido dos meios de comunicação
social. Divulgação excessiva de pesquisa. Alteração
de cronograma de mídia das inserções de propaganda
eleitoral.  Preferência  a  candidato  em  mídia
impressa. Não configurados. Tratamento privilegiado
na  rádio  aos  recorrentes.  Comprovado.
Desprovimento.

1.  Quanto  à  divulgação  excessiva  de  pesquisa
eleitoral, não há provas de que tal demasia teria
prejudicado a chapa recorrida, sobretudo porque a
divulgação da pesquisa foi seguida de informações
completas sobre a pesquisa eleitoral veiculada em
meio impresso.

2.  Igualmente  não  restou  corroborado  o  suposto
agradecimento  da  rádio  às  pessoas  que  teriam
comparecido ao comício do candidato Luiz Sobral no
povoado do Angical.

3.  Analisando  detidamente  os  autos,  sobretudo  o
plano de mídia elaborado por esta Corte Eleitoral,
bem  como  as  inserções  de  propaganda  excluídas
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durante a programação da rádio, restou comprovada
que houve alteração deliberada para dar tratamento
privilegiado aos candidatos recorrentes, tendo em
vista que as exclusões das inserções se deram de
forma desproporcional à quantidade de inserções que
cada Coligação detinha.

4. Outrossim, no que toca às matérias veiculadas
pelo site  www.liderdenoticias.com, de propriedade
do  terceiro  recorrente,  restou  demonstrada  a
desproporcionalidade na divulgação de matérias no
site da emissora com favorecimento aos candidatos
investigados.,  caracterizando,  assim,  o  uso
indevido dos meios de comunicação.

5.  Outrossim,  comprovado  o  uso  indevido  de
comunicação por meio de comentários favoráveis à
candidatura de Luiz Sobral, aludindo inúmeras vezes
ao número do candidato e cor do partido que era
filiado.

6.  Ficou  evidenciado  o  ilícito  apontado  na
exordial, tendo em vista que a análise se restringe
à  análise  do  quão  gravosas  foram  as  condutas
vertidas pelos recorrentes com o intuito claro de
favorecer à chapa composta por Luiz Sobral.

7.  Nega-se  provimento  ao  recurso  para  manter  a
decisão que julgou procedente o pedido pleiteado na
ação de investigação judicial em lume e declarou a
inelegibilidade  de  todos  os  recorrentes  pelo
período de 8 (oito) anos e cassando os diplomas dos
dois primeiros.

Estamos,  pois,  diante  de  cenário  que  atrai  a

incidência do previsto no artigo  15, da Lei Complementar n.

64/90, in verbis:

Art.  15.  Transitada  em  julgado  ou  publicada  a
decisão proferida por órgão colegiado que declarar
a  inelegibilidade  do  candidato,  ser-lhe-á  negado
registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou
declarado nulo o diploma, se já expedido.  

Vejamos,  a  propósito,  trechos  do  respectivo  voto

condutor:

O ponto fulcral da presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral lastreia-se na alegada prática
de  atos  configuradores  de  abuso  de  poder,
caracterizados  pelo  uso  indevido  dos  meios  de
comunicação social por José Sidnei de Souza, na
condição  de  proprietário  da  emissora  de  rádio
“Líder FM” que conferiu tratamento privilegiado à

http://www.liderdenoticias.com/
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candidatura  de  Luiz  Pimentel  Sobral  e  Hisidora
Alves de Sousa, em grave desequilíbrio no pleito
eleitoral favor dos investigados, ora recorrentes,
em vilipêndio ao disposto no inciso III do art. 45
da Lei nº 9.504/97. 
Do exame cauteloso dos autos e de todo o acervo
probatório nele existente, verifico que a decisão
combatida não merece reforma, uma vez que restou
corroborada,  de  forma  incisiva  e  inconcussa,  a
gravidade  de  parte  das  condutas  arrogadas  aos
recorridos.
De início, forçoso ressaltar que o uso indevido dos
meios  de  comunicação  social  tem  por  principal
característica  a  exposição  demasiada  de  um
candidato  em  detrimento  dos  demais,  causando  um
desequilíbrio na disputa eleitoral.

Destaque-se que a jurisprudência pátria firmou o
entendimento no sentido de que para a procedência
de pedidos de cassação de mandato, é imperioso que
o acervo probatório seja pujante e vigoroso para a
configuração dos ilícitos perpetrados, hipótese que
restou configurada na situação sub examine […]

No  caso  em  lume,  a  instrução  do  feito  permitiu
concluir pela existência da ilicitude apontada e da
gravidade das respectivas circunstâncias, bem como
da  sua  capacidade  para  afetar  a  própria
legitimidade do pleito, senão vejamos.[…]

Quanto ao tratamento privilegiado às candidaturas,
observa-se, claramente, pelas provas juntadas aos
autos  que  José  Sidnei  extinguiu  veiculações  e
alterou  o  cronograma  do  plano  de  mídia  das
inserções  da  chapa  da  coligação  recorrida,  como
apontam os documentos de fls. 323/375 do Vol. 2 e
fls.  541/560  do  Vol.  3  (inserções  realizadas)  e
fls. 635/636 do Vol. 4 (mapa de mídia).

De acordo com o plano de mídia elaborado por esta
especializada,  a  Coligação  ALIANÇA,  LIDERANÇA  e
TRABALHO,  a  qual  pertenciam  os  candidatos
recorrentes, teria direito a 33 (trinta e três)
inserções,  ao  passo  que  a  Coligação  SEGUIR  EM
FRENTE,  a  qual  fazia  parte  o  candidato  “Zé  das
Virgens”[...]
Compulsando  detidamente  os  autos,  nota-se  que
somente há documentos demonstrando a inserção das
propagandas  a  partir  do  dia  25/08/2012  (fls.
323/375 do Vol. 2 e fls. 541/560 do Vol. 3). As
provas dos autos dão conta que houve mais inserções
para  o  candidato  Luiz  Sobral  do  que  para  o
candidato Zé das Virgens […]

nota-se  que  a  quantidade  de  inserções  para  a
Coligação  de  Luiz  Sobral  foi  superior  àquelas
feitas para a Coligação de “Zé das Virgens”, não
existindo  manutenção  da  proporcionalidade  de
exclusão das inserções de ambas as Coligações no
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que se refere à quantidade total que cada uma tinha
direito.
Explico  melhor.  Percentualmente,  a  Coligação
“ALIANÇA, LIDERANÇA e TRABALHO” tinha direito a 19%
(dezenove por cento) a mais de inserções do que a
Coligação  “SEGUIR  EM  FRENTE”,  conforme  mapa  de
mídia,  sendo  que  tal  diferença  foi  maior  na
exclusão  das  inserções,  num  percentual  de  27%
(vinte e sete por cento).
Em  função  das  inúmeras  transgressões  da  rádio,
foram ajuizadas algumas ações de representação que
tiveram seu mérito julgado condenando o veículo de
comunicação em razão da impropriedade de seu uso.
[…]

Destarte, entendo que houve uso inadequado da rádio
para favorecer o candidato Luís Sobral por meio de
diferentes  inserções  das  propagandas  durante  o
período eleitoral.
Diante da procedência das referidas representações,
é  de  se  concluir  que  os  recorridos  foram
prejudicados  pelas  práticas  irregulares  da
emissora, com a supressão do tempo de propaganda
eleitoral gratuita, o que sem dúvida representou
prejuízo para sua campanha.[…]

Os documentos acostados aos fólios (fls. 84/142)
demonstram, de fato, uma disparidade na divulgação
de matérias referentes a cada um dos concorrentes
ao  pleito,  no  site  www.lidernoticias.com,
beneficiando os candidatos recorrentes, em afronta
à isonomia assegurada pela Carta Magna de 1988, bem
como reforçando a parcialidade do Sistema Líder de
Comunicação, controlador tanto da emissora de rádio
como do sitio eletrônico.
A decisão  a quo de fls. 2379/2390 reconheceu que
foram  89  matérias  referentes  à  campanha  dos
recorrentes  enquanto  que  somente  28  relativas  à
campanha da coligação investigante, perfazendo um
total  de  317,85%  (trezentos  e  dezessete  vírgula
oitenta e cinco porcento) de matérias a mais para
os  investigados,  em  detrimento  da  Coligação
investigante, ora recorrida, conforme documentos de
fls. 84/142.
Assim, resta corroborada mais uma demonstração do
tratamento diferenciado, que não se justifica pela
explicação de que, por não possuir um site próprio,
os recorrentes sempre lhes enviavam mais matérias
para divulgação, o que não restou comprovado.
A par disso, merece destaque a relação do terceiro
recorrente  com  os  dois  primeiros,  que  foram
candidatos ao pleito, já que José Sidnei de Souza,
proprietário da rádio e do sítio da internet, além
de ter atuado como locutor de suas campanhas (fls.
231), ocupava a posição de Presidente do Partido
Trabalhista  Cristão,  partido  integrante  da
Coligação  pela  qual  disputaram  o  pleito  (fls.

http://www.lidernoticias.com/
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233/234). Além disso, restou evidenciado vínculo do
terceiro recorrente, o Sr.  José Sidnei de Souza,
com os demais investigados, mediante a contratação
de outra empresa de seu grupo, a Avante Promoções e
Publicidade,  para  lhes  prestar  serviços
publicitários, ligações que convergem para a sua
parcialidade.
Deste modo, tenho que, indubitavelmente, o abuso
demonstrado  nos  autos  beneficiou  os  candidatos
recorrentes, atraindo as reprimendas previstas no
inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar 
nº 64/90, impostas pelo Juízo zonal, que devem ser
integralmente mantida por essa Corte.[…]

Com efeito, José Sidnei de Souza, valendo-se de
sua condição de proprietário e locutor da emissora
de Rádio “Líder FM”, nas ocasiões apontadas pelos
recorridos,  realmente  conferiu  tratamento
privilegiado à candidatura de Luiz Pimentel Sobral
e Hisidora Alves de Sousa nos programas por ele
apresentados.
A difusão exacerbada em favor de candidatos de uma
determinada  chapa  majoritária  em  detrimento  de
outros, bem como a desqualificação das propostas de
campanha de uma Coligação, caracterizam violação à
legislação eleitoral e de igual modo confirmam o
uso indevido do meio de comunicação.
Não  se  trata,  no  caso,  de  cercear  o  direito  à
liberdade  de  manifestação  e  de  expressão  dos
recorrentes,  entretanto,  as  regras  que  visam  a
preservar  a  isonomia  entre  os  candidatos  e  o
respeito ao processo eleitoral de igual modo devem
ser  respeitadas,  coibindo-se  condutas  que  delas
desbordem e, acaso demonstradas essas condutas, não
há como se afastar a ocorrência de abuso de poder
pelo uso indevido de meio de comunicação social.
A  emissora  de  rádio  teceu  diversos  comentários
favoráveis  à  campanha  dos  recorrentes.  Nesse
sentido, destaca-se a entrevista feita com o Bel.
Gamil Fopel (fls. 42/51) e as explanações positivas
perpetradas  pelo  locutor  Sidnei  durante  a
programação normal da Rádio.
Malgrado os recorrentes aleguem que o advogado não
teria  feito  a  entrevista  como  patrono  de  Luiz
Sobral, mas tão-somente como um  expert da seara
criminal para dar esclarecimento à população acerca
dos crimes contra a honra, tenho que a entrevista
divulgada  em  12.09.2012  teve  cunho  eminentemente
eleitoral, sobretudo  por ter sido realizada logo
após  a  publicação  do  impresso  “O  candidato
Golpista”, fls. 383.
Destaque-se  que  a  mencionada  entrevista  (fls.
42/51)  não  consistiu  em  mera  informação  à
população, esclarecendo as implicações criminais e
civis em casos de ofensa à honra, tratando-se, em
verdade, de defesa dissimulada do citado candidato
com  relação  a  acusações  a  ele  desferidas  no
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referido impresso.
[…]De fato, os programas apresentados e entrevistas
realizadas  pela  rádio,  mormente  os  que  foram
transmitidos  nos  dias  23/08/2012,  12/09/2012  e
18/09/2012, demonstram que houve extrapolação tanto
do direito de informar aos seus espectadores fatos
atinentes  à  campanha  dos  candidatos  quanto  do
direito  de  tecer  críticas  ao  governo  municipal,
seja  associando  de  forma  inequívoca  a  cor  do
Partido  dos  recorrentes  e  o  número  do  candidato
Luiz, seja denegrindo a candidatura do prefeito da
época  ou  apoiando  claramente  a  candidatura  da
oposição.

Ora,  tenho  que  o  lastro  probatório  dos  fólios
evidencia  a  potencialidade  lesiva  das  práticas
narradas, sobretudo ante o poder de convencimento
inerente a uma respeitável emissora de rádio num
município  interiorano,  configurando-se  o  uso
indevido desse meio de comunicação.

Demais disso, duas representações foram ajuizadas à
época pela Coligação recorrida, tombadas sob os nºs
546-97.2012.6.05.0095 e 549-52.2012.6.05.0095 (fls.
73/76), com o fim de inibir a conduta ilegal da
rádio no que toca à menção do número de Luiz Sobral
(19) e a cor azul do partido do recorrente. As
demandas foram julgadas procedentes e a rádio foi
condenada  a  pagar  multa  em  razão  do  tratamento
privilegiado dado ao candidato Luiz Sobral.
Cumpre  ressaltar  que  a  alegação  dos  recorrentes
Luiz Sobral e Hisidora Alves de Souza de que seriam
apenas  meros  beneficiários  da  conduta  ilícita
perpetrada por José Sidnei não merece prosperar.
Isso  porque  preceitua  o  art.  22,  XIV,  da  Lei
Complementar nº 64/90 que a inelegibilidade será
decretada  ao  representado  e  para  quantos  hajam
contribuído para a prática do ilícito.
No caso em exame, os candidatos não foram meros
beneficiários do ato ilícito investigado, tendo em
vista  que  a  empresa  Avante  Promoções  de
Publicidades  Ltda.-EPP  –  cujo  proprietário  é  o
mesmo  da  Rádio  Líder  FM  –  foi  contratada  para
realizar a campanha publicitária dos recorrentes.
Tal situação gerou um conflito de interesses, haja
vista o comportamento do radialista ao se referir
ao pleito eleitoral.
Assim, como já explicitado, as condutas abusivas
investigadas  nesta  demanda  tiveram  o  condão  de
interferir  no  pleito,  diante  do  uso  abusivo  de
veículos  de  comunicação  de  grande  alcance  e
prestígio na região, o que corrobora a gravidade da
prática  perpetrada,  requisito  indispensável  à
configuração da conduta, nos termos da nova redação
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. 
Por  fim,  mister salientar  que  o  arcabouço
probatório  dos  fólios  demonstrou  a  utilização
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maciça dos meios de comunicação, no caso, portal de
notícias (site www.lidernoticias.com) e emissora de
rádio (Rádio Líder FM), configurando, assim, o uso
indevido  dos  meios  de  comunicação  diante  da
repetição  desmedida  dos  atos  abusivos,  com
gravidade apta a desequilibrar a disputa entre os
concorrentes[…]

O  julgado  da  Corte  foi  objeto  de  embargos  de

declaração, que, de igual modo, restaram desprovidos.

Ademais, interposto recurso especial no TSE, este

teve o pedido de efeito suspensivo negado por esse Egrégio

Tribunal.

Os fatos lastreadores da presente demanda tem base

na  condenação  ensejada  no  curso  de  processo  eleitoral  e  é

inequívoca a aplicabilidade da mencionada súmula 47 do TSE.

O  contexto  delineado  revela,  assim,  a  presença  de

todos  os  elementos  fático/normativos  que  configuram  a

inelegibilidade  suscitada,  quais  sejam:  (a)  decreto  de

suspensão  dos  direitos  políticos por  meio  de  (b)  comando

emanado  de  órgão  judicial  colegiado,  decorrente  de  (c)

beneficiamento de si ou de terceiros pelo uso indevido dos

meios  de  comunicação enquanto  detentor  de  cargo  na

Administração Pública. 

Outro  não  é  o  entendimento  do  Tribunal  Superior

Eleitoral:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2006.
CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE  SUFRÁGIO.  ABUSO  DE  PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO.  USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO.
1. O conhecimento do fato não é o marco inicial
para a atuação da Justiça Eleitoral na apuração de
abuso de poder político ou econômico, bem como do
uso abusivo dos meios de comunicação, capazes de
prejudicar  a  igualdade  de  oportunidades  nas
eleições e a livre manifestação da vontade política
popular.  O  prazo  para  interposição  do  recurso
contra expedição de diploma é de três dias contados
da diplomação. (Precedentes: RCED 761, Rel. Min.
Eros Grau, DJ 26.3.2009; RCED 627/CE, Rel. Min.
Luiz Carlos Madeira, DJ de 24.6.2005; RO 725/GO,
Rel. Min. Luiz Carlos Madeira, Rel. Designado Min.
Caputo Bastos, DJ de 18.11.2005)

http://www.lidernoticias.com/
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[...]
10. O abuso do poder político ocorre quando agentes
públicos  se  valem  da  condição  funcional  para
beneficiar  candidaturas  (desvio  de  finalidade),
violando  a  normalidade  e  a  legitimidade  das
eleições  (Rel.  Min.  Luiz  Carlos  Madeira,  AgRgRO
718/DF, DJ de 17.6.2005; Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, REspe 25.074/RS, DJ de 28.10.2005).
11. [...]
12. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI nº 3.741/DF, de 6.8.2006, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, assentou que a aplicabilidade imediata
da  Lei  nº  11.300  não  viola  o  princípio  da
anterioridade eleitoral, uma vez que suas normas
não  alteraram  o  processo  eleitoral,  mas
estabeleceram  regras  de  caráter  eminentemente
procedimental  que  visavam  à  promoção  de  maior
equilíbrio entre os candidatos. No mesmo sentido, o
e.  TSE  já  se  manifestou  no  AG  8.410,  DJe  de
16.6.2009, Min. Joaquim Barbosa e no REspe 28.433,
de  minha  relatoria,  DJe  de  27.3.2009,  que  é
evidente que não há vício eleitoral na criação da
Lei  que  instituiu  o  já  comentado  programa  de
facilitação  de  obtenção  de  CNHs  para  pessoas
carentes. Todavia, a execução deste programa, em
homenagem ao princípio da legalidade, deveria ter
sido imediatamente interrompida após a edição da
Lei nº 11.300/2006.
13. O art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 veda, nos três
meses  que  antecedem  ao  pleito,  as  condutas  de
nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir,
demitir  sem  justa  causa,  suprimir  ou  readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir
o  exercício  funcional  e,  ainda,  ex  officio,
remover, transferir ou exonerar servidor público,
na  circunscrição  do  pleito  [...],  sua  alínea  a
impõe ressalva quanto a nomeação ou exoneração de
cargos  em  comissão  e  designação  ou  dispensa  de
funções de confiança. Entretanto, é necessário que
se apure a existência de desvio de finalidade. No
caso, por um lado, estes cargos comissionados foram
criados por decreto, com atribuições que não se
relacionavam a direção, chefia e assessoramento, em
afronta  ao  disposto  no  art.  37,  V,  CR/88;  por
outro,  os  decretos  que  criaram  estes  cargos
fundamentaram-se  na  Lei  Estadual  nº  1.124/2000,
sancionada  pelo  governador  anterior,  cuja
inconstitucionalidade  foi  declarada  pelo  Supremo
Tribunal Federal apenas em 3.10.2008 (ADIn 3.232,
3.390 e 3.983, fls. 10.886-10.911). Abuso de poder
caracterizado  com  fundamento:  a)  no  volume  de
nomeações e exonerações realizadas nos três meses
que  antecederam  o  pleito;  b)  na  natureza  das
funções atribuídas aos cargos que não demandavam
tamanha movimentação; c) na publicidade, com nítido
caráter  eleitoral  de  promoção  da  imagem  dos
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recorridos, que foi vinculada a estas práticas por
meio do programa Governo mais perto de você.
14.  No  caso,  configurado  abuso  de  poder  pelos
seguintes  fatos:  a)  doação  de  4.549  lotes  às
famílias inscritas no programa Taquari por meio do
Decreto nº 2.749/2006 de 17.5.2006 que regulamentou
a Lei nº 1.685/2006; b) doação de 632 lotes pelo
Decreto nº 2.786 de 30.06.2006 que regulamentou a
Lei  nº  1.698;  c)  doação  de  lote  para  o  Grande
Oriente do Estado de Tocantins por meio do Decreto
nº  2.802,  que  regulamentou  a  Lei  nº  1.702,  de
29.6.2006; d) doações de lotes autorizadas pela Lei
nº 1.711 formalizada por meio do Decreto nº 2.810
de 13.6.2006 e pela Lei nº 1.716 formalizada por
meio do Decreto nº 2.809 de 13 de julho de 2006,
fl. 687, anexo 143); e) 1.447 nomeações para cargos
comissionados  CAD,  em  desvio  de  finalidade,  no
período  vedado  (após  1º  de  julho  de  2006);  f)
concessão  de  bens  e  serviços  sem  execução
orçamentária  no  ano  anterior  (fotos,  alimentos,
cestas  básicas,  óculos,  etc.  em  quantidades
elevadíssimas) em 16 municípios, até 29 de junho de
2006, por meio de ações descentralizadas no Governo
mais perto de você.
15. Verificada a nulidade de mais de 50% dos votos,
realizam-se novas eleições, nos termos do art. 224
do Código Eleitoral.
Recurso  a  que  se  dá  provimento  para  cassar  os
diplomas dos recorridos.
RCED  nº  698   -  PALMAS  -TO,  Relator  Min.  Félix
Fischer. DJE 12/08/2009.

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO  DE  DIPLOMA.  RCED.  DEPUTADO  ESTADUAL.
INELEGIBILIDADE  SUPERVENIENTE.  DIPLOMA  CASSADO.
PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR
ELEITORAL. AFASTAMENTO. INOVAÇÃO NA TESE RECURSAL.
DESCABIMENTO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO ART.
1º,  I,  d,  DA  LC  Nº  64/90.  INCIDÊNCIA.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É vedada a inovação de tese recursal em sede de
agravo nos próprios autos, ainda que a alegação
seja atinente a suposta matéria de ordem pública.
Precedentes.
2.  É  competente  o  TSE  para  julgar  RCED  contra
deputado estadual. Precedentes.
3. Para fins de cabimento do RCED, equipara-se à
inelegibilidade superveniente a revogação, ocorrida
entre  a  data  do  registro  e  a  das  eleições,  de
decisão judicial que suspendia os efeitos de causa
de inelegibilidade preexistente. Entender de forma
diversa inviabiliza a arguição da inelegibilidade
tanto  no  processo  de  registro,  quanto  no  RCED.
Inteligência do disposto no art. 262, I, do CE.
Precedente REspe 4025/PR.
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4. In casu, tendo a condenação da AIJE se dado com
expresso fundamento no art. 22, XVI da LC nº 64/90,
incide a inelegibilidade da alínea d do inciso I do
art. 1º da LC nº 64/90.
Agravo regimental desprovido.
RCED – Agravo Regimental e RCED nº 801538 – SP -.
Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJE –
13/05/2016.

Conclui-se, portanto, de todo o exposto, que o candidato

LUIZ PIMENTEL SOBRAL deve ter o seu diploma cassado, porquanto

incidiu em hipótese de inelegibilidade superveniente prevista

no art. 262 do Código Eleitoral, ao ser condenado pelo uso

indevido  dos  meios  de  comunicação,  em  decisão  colegiada

proferida pelo TRE-BA, que se encontra produzindo todos os

seus efeitos jurídicos.

IV – DO PEDIDO

  Isto posto, o Ministério Público requer seja provido o

Recurso Contra a Expedição do Diploma, para o fim de cassar o

diploma de LUIZ PIMENTEL SOBRAL. 

Salvador, 19 de dezembro de 2018.

SAMIR CABUS NACHEF JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral Auxiliar
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