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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA:

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  por  sua  Procuradoria  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 CHARLES FERNANDES SILVEIRA

SANTANA, candidato  eleito  como  suplente  para  o  cargo  de

Deputado  Federal  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.

Cláudio Gusmão

Procurador Regional Eleitoral
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Colendo Tribunal,

Senhor Relator,

Ilustre Procurador Geral Eleitoral:

RAZÕES DO RECURSO

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”

Também a propósito, 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,  tornou-se

inelegível,  nos  termos  do  artigo  1º,  inciso  I,  alínea

“h”, da Lei Complementar n. 64/90, por força de decisão

de  órgão  colegiado  judicial,  conforme  será  adiante

explicitado. 
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II – DO MÉRITO 

II.1  –  DO  JULGADO  PROFERIDO  NOS  AUTOS  DA  AIJE  n.  200-

06.2016.6.05.0064. INCIDÊNCIA DE INELEGIBILIDADE

  O recorrido figurou como réu na Ação de Investigação

Judicial  Eleitoral n.º  200-06.2016.6.05.0064,  relativa  ao

pleito de 2016, que teve curso perante o Juízo Eleitoral da 64ª

Zona do Estado da Bahia, ensejando a prolação de sentença que

reconheceu a prática do abuso de poder político e de autoridade

a ele imputada, cujo dispositivo segue transcrito:   

Posto isso  e considerando  tudo mais  que dos
autos consta, fundamento no artigo 73, inciso V
e §4º, da Lei nº 9.504/97, c/c o artigo 22,
inciso XIV da Lei Complementar 64/90, JULGO,
PARCIALMENTE,  PROCEDENTE  o  pedido  formulado
pela  COLIGAÇÃO  GUANAMBI  NO  TRABALHO,  contra
JAIRO  SILVEIRA  MAGALHÃES,  HUGO  VANUSCO  COSTA
PEREIRA  e  CHARLES  FERNANDES  SILVEIRA
SANTANA,para o fim de: 

a) Em consonância com a jurisprudência do TSE,
que entende que a dosagem da multa deve ser
feita de acordo com a capacidade econômica do
infrator,  a  gravidade  da  conduta  e  a
repercussão que o fato tenha atingido, (AC-TSE,
de 21/10/2010, na RP. n.° 295986), e diante da
quantidade  de  servidores  contratados  e
exonerados  em  período  vedado,  a  capacidade
econômica  dos  representados,  JAIRO  SILVEIRA
MAGALHÃES  exerce  o  cargo  de  prefeito  com
subsídios  em  R$22.000,00  (vinte  e  dois  mil
reais) mensais, conforme é público e notório,
por  ter  sido  beneficiado  da  conduta  vedada,
CONDENO-O AO PAGAMENTO DE MULTA no valor de 50
mil  UFIRs),  cujo  valor  em  reais  deverá  ser
encontrado  na  data  do  pagamento,  nos  moldes
estipulados pelo TSE na Resolução nº 21.538/03.
b) Observando os mesmos critérios do item a,
condeno  HUGO  VANUSCO  COSTA  PEREIRA,  Vice-
Prefeito, ao pagamento da multa de 25.000(vinte
e cinco mil) UFIRs, cujo valor em reais deverá
ser encontrado na data do pagamento, nos moldes
estipulados pelo TSE na Resolução nº 21.538/03.
c)  declarar  o  abuso  de  poder  político  e  de
autoridade  de  praticados  pelo  Terceiro
Investigado CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA,
com influência sobre as eleições municipais de
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2016 no Município de Guanambi, decretando sua
inelegibilidade por 08(oito) anos nas eleições
seguintes, sem prejuízo de eventuais sanções no
âmbito  administrativo,  conforme  artigo  22,
inciso  XVI,  da  Lei  Complementar  64/90,
condenando-o  ainda  ao  PAGAMENTO  DE  MULTA  no
valor  de  50  mil  UFIRs,  cujo  valor  em  reais
deverá ser encontrado na data do pagamento, nos
moldes  estipulados  pelo  TSE  na  Resolução  nº
21.538/03; 
d) Declarar a extinção do processo na forma do
inciso I, do art. 487, do CPC.
Após  o  trânsito  em  julgado,  expeça-se  a
respectiva  GRU,  notificando  os  representados
para recolherem  a multa,  no prazo  de trinta
dias.
Caso  a  multa  não  seja  recolhida  no  prazo,
inscreva-se em livro próprio, enviando os autos
ao TRE/BA, para fins do disposto no art. 4° da
Portaria TSE n° 288/2005. 
Encaminhem-se os autos ao MPE para ciência da
decisão.
Sem  custas  e  honorários  advocatícios,  porque
incabíveis na espécie. 

O  decisum restou confirmado pelo Tribunal Regional

Eleitoral da Bahia em acórdão publicado no dia 24 de setembro

de 2018, assim ementado:

Recursos eleitorais. AIJE. Procedência parcial.
Afastamento  de  servidores.  Conduta  vedada  a
agente público. Art. 73, V, da Lei n. 9.504/97.
Abuso  de  poder  político  e  de  autoridade.
Configuração.  Provas  bastantes.  Desequilíbrio
às  Eleições  2016.  Sanção  pecuniária.
Inelegibilidade. Desprovimento dos recursos.

Vejamos,  a  propósito,  pois  relevantes,  trechos  do

respectivo voto condutor (grifos nossos):

1-  Nega-se  provimento  ao  recurso  do  3º
representado  (ex-Prefeito),  mantendo-se  a
sentença  de  origem  que,  julgando  pela
procedência  parcial  da  AIJE,  condenou-o  ao
pagamento de sanção pecuniária (sem prejuízo da
decretação de inelegibilidade), por sobejamente
provada  nos  autos  a  massiva  contratação  e
exoneração  de  servidores  temporários,  em  ano
eleitoral e em período vedado, a despeito de
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prévia  realização  de  concurso  público.
Manifesta, pois, a prática de abuso de poder
político e de autoridade, bem como de conduta
vedada, nos termos do art. 73, V, da Lei das
Eleições,  objetivamente  aptos  a  deflagrar
desequilíbrio no pleito de 2016.
2-  Dá-se  provimento  ao  recurso  dos  1º  e  2º
representados, porquanto as condutas em apreço
foram objetivamente praticadas pelo Sr. Charles
Fernandes Vieira Santana (3º representado), não
dispondo  os  autos  de  provas  da  ciência  ou,
mesmo,  anuência  dos  Sres.  Jairo  Silveira
Magalhães  e  Hugo  Vanusco  Costa  Pereira  –
enquanto  supostos  beneficiários.  Sequer  os
cargos ocupados por estes últimos, durante a
gestão  do  antigo  Prefeito,  conferiria
plausibilidade  à  alegada  aquiescência  com  as
contratações e exonerações tidas como ilícitas,
porquanto esta não pode ser presumida, tampouco
exsurge da realidade fática esta conclusão.
3-  Nega-se  provimento  ao  recurso  interposto
pela coligação representante, em ordem a manter
a  sentença  de  origem,  dada  a  ausência,  no
feito,  de  provas  conducentes  ao  conhecimento
ou, mesmo, anuência dos representados eleitos
acerca das condutas levadas a efeito pelo ex-
gestor do Município (3º interessado). Sequer os
cargos que estes, outrora, ocupavam, na antiga
gestão, conferiria plausibilidade à alegação de
prévio  conhecimento,  porquanto  esta  não  pode
ser  presumida,  máxime  quando  ausente,  na
realidade  fática,  indícios  objetivos  que,
porventura, conduzissem a este entendimento. 

No  que  respeita  ao  mérito  dos  recursos
interpostos pelos representados, corroboro, de
logo,  as  assertivas  expendidas  pelo  juízo  a
quo, no que pertine à configuração, na espécie,
de  fatos  ensejadores  de  abuso  de  poder  de
autoridade  e  de  poder  político  na  gestão  de
pessoal, em ano eleitoral e também em período
vedado (fl. 931).
Com efeito, a variada gama de documentos que
integra os autos revela  inúmeras contratações
temporárias, procedidas pelo Sr. Charles (ex-
Prefeito  e  terceiro  representado),  em  ano
eleitoral (2016), a despeito da realização de
concurso  público  determinado  pela  Justiça
Estadual – enquanto circunstância que impactou
consideravelmente  a  folha  de  pagamento  do
município, conforme documento de fls. 818/819.
Reportamo-nos,  v.g, a  Pareceres  do  TCM-BA,
cópias de Ações de Improbidade Administrativa e



          Ministério Público Federal – Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia

Ações Civis Públicas ajuizadas pelo MP contra o
ex-Prefeito, tabelas com nomes de contratados
em  agosto  de  2016,  cópias  de  rescisões
contratuais  em  período  vedado,  resumos  de
contratos firmados durante todo o exercício de
2016 para diversos cargos, dentre muitos outros
documentos (fls. 23/627).
Não nos olvidamos, ainda, das cópias de TACs,
ou de representações por conduta vedada (Procs.
194-96/2016 e 195-81/2016), em que  demonstrada
a  contratação,  pelo  ex-Prefeito,  de  mais  de
1000 servidores temporários, em ano eleitoral,
para  os  mais  diversos  cargos:  todos  de
atividades rotineiras e permanentes, a exemplo
de  enfermeiros,  odontólogos,  técnicos  de
radiologia, médicos e farmacêuticos, serventes
e auxiliares administrativos (fls. 706/801). 
Ademais, os extratos do Tribunal de Contas dos
Municípios  evidenciam,  em  números,  o  impacto
decorrente das referidas contratações, as quais
ensejaram, entre julho e dezembro de 2016, uma
despesa  mensal  superior  a  R$  850.000,00
(oitocentos e cinquenta mil reais), totalizando
o montante de R$ 5.385.125,00 (cinco milhões,
trezentos e oitenta e cinco mil e cento e vinte
e  cinco  reais)  no  segundo  semestre  do
exercício. 
Mais  graves  exsurgem  as  condutas  diante  da
circunstância  de  que  as  contratações  supra
foram procedidas em ano eleitoral (a despeito
da  realização  de  concurso  público  na
municipalidade), sem que expendidas, nos autos,
justificativas bastantes para tanto. Trata-se,
inclusive,  de fato  incontroverso, o  qual não
foi negado pelos representados, embora tenham
erigido, em suas peças, a ausência, no decisum
atacado,  de  fundamento  concreto  para  a
caracterização do abuso de poder político ou de
autoridade e/ou do benefício que, porventura,
tivesse  sido  auferido  pelos  candidatos,  na
qualidade de beneficiários. 
Neste particular, fenecem as alegações tecidas
pelo ex-Prefeito em seu recurso, no que pertine
a  adoção,  pelo  magistrado,  de  argumento
exclusivamente  numérico  acerca  da  ilegalidade
das  contratações  como  atos  de  improbidade
administrativa  a  justificar  seu  enquadramento
como abuso de poder  (fl. 1172). Exsurgem dos
autos provas bastantes de que, em desrespeito
aos  aprovados  em  prévio  concurso  público  no
município de Guanambi, mais de 1000 servidores
temporários foram contratados pelo Sr. Charles
em ano eleitoral (2016), sem que colmatados os
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pressupostos constitucionais de determinação do
prazo e, mesmo, a excepcionalidade de situação
de interesse público.    
De igual sorte, a carência de arrimo bastante
resta claro nas exonerações procedidas pelo ex-
Prefeito,  após  findas  as  Eleições.  O  Diário
Oficial  de  Guanambi  de  01.12.16  certifica  a
exoneração  de  32  servidores  temporários,  em
18.10.16, bem como de mais 121 servidores, em
30.11.16;  todas  anteriores  à  data  da  posse
(período vedado).  
Em  suma,  foram  contratados  cerca  de  928
servidores, entre janeiro e abril de 2016. Este
número  foi  reduzido  para  812,  em  agosto  do
mesmo  ano  e,  em  dezembro  de  2016,  outras
exonerações foram procedidas, remanescendo 664
servidores,  conforme  Ofício  n.  77/2017  da
Prefeitura de Guanambi. 

O  julgado  da  Corte,  acrescente-se,  foi  objeto  de

embargos  de  declaração,  que,  de  igual  modo,  restaram

desprovidos.

O cenário delineado, pois, estreme de dúvidas, atrai

a incidência da causa de inelegibilidade tipificada no artigo

1º, inciso I, alínea “h”, da Lei Complementar n. 64/90,  in

verbis:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[…] 
h)  os  detentores  de  cargo  na  administração
pública  direta,  indireta  ou  fundacional,  que
beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do
poder  econômico  ou  político,  que  forem
condenados em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, para a
eleição  na  qual  concorrem  ou  tenham  sido
diplomados, bem como para as que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes; 

Com efeito, no caso, estão presentes todos os elementos

fático/normativos  que  configuram  a  causa  de  inelegibilidade

suscitada  (artigo  1º,  inciso  I,  alínea  “h”,  da  Lei

Complementar  n.  64/90),  quais  sejam:  (a)  qualidade  de

detentor  de  cargo  na  Administração  Pública  (prefeito

municipal) (b)  condenação  decorrente  de  decisão  de  órgão
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colegiado judicial (TRE/BA) (c) por abuso de poder político em

benefício pessoal ou de terceiros  (d) eleições (2018) que se

realizaram nos 8 anos seguintes. 

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.
[…] 
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
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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  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)
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Embargos  de  declaração  -  Contradição  -
Inexistência. 
1.  A  contratação  e  demissão  de  servidores
temporários  constitui,  em  regra,  ato  lícito
permitido ao administrador público, mas que a
lei eleitoral torna proibido, nos três meses
que  antecedem  a  eleição  até  a  posse  dos
eleitos, a fim de evitar qualquer tentativa de
manipulação de eleitores. 
2. A contratação temporária, prevista no art.
37, IX, da Constituição Federal, possui regime
próprio  que  difere  do  provimento  de  cargos
efetivos  e  de  empregos  públicos  mediante
concurso  e  não  se  confunde,  ainda,  com  a
nomeação ou exoneração de cargos em comissão
ressalvadas no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97,
não  estando  inserida,  portanto,  na  alínea  a
desse dispositivo. 
3.  Para  configuração  da  conduta  vedada  pelo
art. 73 da Lei das Eleições, não há necessidade
de se perquirir sobre a existência ou não da
possibilidade de desequilíbrio do pleito, o que
é exigido no caso de abuso de poder. 
4. As condutas vedadas no art. 73 da Lei nº
9.504/97  podem  vir  a  caracterizar,  ainda,  o
abuso do poder político, a ser apurado na forma
do  art.  22  da  Lei  Complementar  nº  64/90,
devendo ser levadas em conta as circunstâncias,
como  o  número  de  vezes  e  o  modo  em  que
praticadas  e  a  quantidade  de  eleitores
atingidos, para se verificar se os fatos têm
potencialidade para repercutir no resultado da
eleição. 
5.  O  uso  da  máquina  administrativa,  não  em
benefício  da  população,  mas  em  prol  de
determinada candidatura, reveste-se de patente
ilegalidade,  caracterizando  abuso  do  poder
político,  na  medida  em  que  compromete  a
legitimidade e normalidade da eleição. 
6. Embargos rejeitados. (RESPE - Embargos de
Declaração  em  Recurso  Especial  Eleitoral  nº
21167  -  VITÓRIA  -  ES  Acórdão  nº  21167  de
21/08/2003  Relator(a)  Min.  Fernando  Neves
DJ12/09/2003)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO
DO  PODER  POLÍTICO.  CONTRATAÇÃO  E  EXONERAÇÃO
IRREGULAR  DE  SERVIDORES.  DECISÃO  REGIONAL.
PROCEDÊNCIA.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
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1.  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  manteve  a
sentença de procedência de ação de investigação
judicial  eleitoral  que  impôs  ao  agravante  a
sanção  de  inelegibilidade  por  8  anos,  por
entender configurado o abuso do poder político
em  face  da  contratação  de  406  pessoas,
procedida pelo investigado, então prefeito do
Município  e  candidato  à  reeleição,  em  ano
eleitoral, com desvirtuamento de funções e sem
concurso público, e, também, pela exoneração de
100  deles  em  período  vedado,  com  patente
gravidade das circunstâncias do caso concreto.
2. Para rever a conclusão da Corte de origem
quanto  à  configuração  da  prática  abusiva  e
analisar o argumento de que as contratações não
seriam irregulares nem consubstanciaram ilícito
eleitoral, seria necessário o reexame de fatos
e  provas,  o  que  é  vedado  nesta  instância
especial, a teor das Súmulas 7/STJ e 279/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AI
- Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº
19368 -  ALTINHO -  PE  Acórdão  de 16/06/2015.
Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva)

III – DO PEDIDO

  Isto posto, o Ministério Público requer seja provido o

recurso para o fim de  cassar o diploma de CHARLES FERNANDES

SILVEIRA SANTANA. 

Salvador, 19 de dezembro de 2018.

Cláudio Gusmão

Procurador Regional Eleitoral


