
P A R E C E R  
 

A Coligação “Renova Valente” e Ismael Ferreira de Oliveira, este candidato a 
prefeito por aquela, ingressaram com investigação judicial eleitoral contra a Coligação “Valente 
no Caminho Certo” e Ubaldino Amaral de Oliveira, este candidato a prefeito por aquela, 
alegando abuso de poder econômico e político, seja com compra de votos, seja com perseguição 
de servidores públicos, seja pelo uso indevido de bens públicos. Requereram a cassação do 
registro ou diploma do candidato, bem como a declaração de sua inelegibilidade. Juntaram farta 
documentação. 

Citados, a primeira ré contestou e levantou preliminar de ilegitimidade passiva ad 
causam (fls. 198 a 201), alegando que nenhuma conseqüência lhe poderá advir caso o processo logre 
êxito; o segundo também se defendeu e levantou preliminar de inépcia da inicial, afirmando que a 
inicial seria genérica e incapaz de produzir os efeitos pretendidos, sendo, ainda, juridicamente 
impossível o pedido, pois não será possível a cassação do registro ou do diploma, eis que o feito foi 
ajuizado após a eleição, logo não há como se lhe aplicar qualquer penalidade (fls. 181 a 196). 

Assiste razão à Coligação investigada, pois as penalidades possíveis nessa investigação 
não lhe poderão ser aplicadas, pois o mandato pertence ao seu detentor e não à agremiação pela qual 
ele foi eleito, portanto, se o diploma vir a ser cassado, não afetará a coligação; além disso, a eventual 
inelegibilidade também é sanção pessoal, não afetando o partido ou coligação do político. Por conta 
disso, o Ministério Público entende que a Coligação “Valente no Caminho Certo” deverá ser 
excluída do feito, por ilegitimidade passiva ad causam. 

Não deve, contudo prosperar a preliminar do candidato requerido. Em primeiro 
lugar, os investigantes não fizeram alegações genéricas; ao contrário, especificaram diversas 
situações concretas a serem provadas durante a instrução. Não se pode dizer, ainda, que seria 
necessário trazer todas as provas ao feito junto com a inicial, restando apenas a necessidade de 
indícios, já que é possível a dilação probatória em ação de investigação judicial eleitoral. Não há 
também de se falar em impossibilidade jurídica do pedido, que, na verdade, são dois. Apesar de 
não mais ser possível a cassação do registro, persiste a possibilidade de o seu diploma vir a ser 
cassado, com a remessa automática (por determinação legal, sem necessidade de pedido da parte) 
da documentação para o Ministério Público ingressar com a impugnação de mandato eletivo, 
cujo termo inicial passa a ser a decisão desses autos. Além disso, mesmo que se entendesse já 
decorrido o prazo para a AIME, restaria a sanção da inelegibilidade, também requerida pelos 
investigantes. Para melhor ilustração, transcrevemos doutrina e jurisprudência do TSE nesse 
sentido: 

 “O prazo poderá ser de 15 dias do trânsito em julgado da decisão, se 
esta ação for movida em decorrência da ação de investigação judicial 
eleitoral (artigo 22, XV, da LC 64/90).” (CERQUEIRA, Thales Tácito 
Pontes Luz de Pádua, Direito Eleitoral Brasileiro – O Ministério Público 
Eleitoral – As eleições em face da Lei nº 9.504/97, 2a ed., Belo Horizonte: 
Del Rey, 2002, p. 606). 

“Diante do exposto, temos que a AIME proposta após a AIJE poderá 
ser oposta em duas oportunidade distintas, a bem da democracia e do 
respeito devido às decisões judiciais, que não podem ser inúteis: 

“. Poderá ser ajuizada dentro do prazo de 15 dias após a diplomação 
do candidato eleito ilicitamente, se a AIJE for julgada antes da diplomação; 
ou 

“. Poderá ser proposta dentro do prazo de 15 dias após a prolatação da 
sentença de procedência da AIJE, se a AIJE apenas vier a ser julgada após a 
diplomação, na forma do art. 22, inc. XIV, da LC n. 64/90.” (grifos nossos) 



(COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral – Teoria 
da Inelegibilidade – Direito Processual Eleitoral – Comentários à Lei 
Eleitoral, 5a ed, Belo Horizonte: Del Rey, 2002). 

“(...) Efeitos da investigação judicial eleitoral quanto ao momento do 
julgamento: julgada procedente antes da eleição, há declaração de 
inelegibilidade por três anos e cassação do registro; julgada procedente após 
a eleição, subsiste a declaração de inelegibilidade por três anos e remessa de 
cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos nos 
art.s. 14, § § 10 e 11, da Constituição Federal, e 262, IV, do Código 
Eleitoral. Agravo a que se nega provimento.” (Ac. 1.313, de 18.03.03, do 
TSE, DJ 28.03.03) 

“Investigação Judicial Eleitoral: sua procedência leva sempre à 
declaração de inelegibilidade, seja a decisão anterior ou posterior à eleição 
(LC nº 64/90, arts. 1o, I, d, e 22, XIV e XV: inteligência).” (Ac. 19.832, de 
25.03, 03, do TSE, DJ 08.08.03) 
Dadas tais razões, este Promotor Eleitoral entende que o processo deve ser extinto sem 

julgamento do mérito quanto ao primeiro requerido (a Coligação “Valente no Caminho Certo”) por 
ilegitimidade passiva ad causam, acolhendo-se a preliminar por ele levantada, e, quando ao 
segundo requerido (Ubaldino Amaral de Oliveira), o feito deve prosseguir, rejeitando-se a 
preliminar por ele aduzida. 

Valente (BA), 24 de fevereiro de 2005. 
 

                   Millen Castro M. de Moura 
                   Promotor Eleitoral 
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