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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA DA 61ª ZONA ELEITORAL

Ação de Investigação Eleitoral

Processo nº 0600875-08.20206150061

Investigados:  LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO, CLECITONI FRANCISCO DE

ALBUQUERQUE SILVA,  RODRIGO NAVARRO FERNANDES GONÇALVES,

EDUARDO  HENRYQUE  OLIVEIRA  DA  SILVA  e  FABIANO  SILVANO  DA

SILVA

MM. Juiz Eleitoral:

I – DO RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Investigação Eleitoral pela prática de Abuso de

Poder Politico e Econômico impetrada pela  Coligação a Mudança que Você Quer,

composta pelos partidos PROGRESSISTAS (PP),  PARTIDO REPUBLICANO DA

ORDEM  SOCIAL  (PROS),  PARTIDO  TRABALHISTA  BRASILEIRO  (PTB),

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) contra LUCIENE ANDRADE GOMES

MARTINHO,  candidata  ao  cargo  de  Prefeita,  e  CLECITONI  FRANCISCO  DE

ALBUQUERQUE  SILVA,  candidato  ao  cargo  de  Vice-prefeito,  ambos  eleitos,

RODRIGO  NAVARRO  FERNANDES  GONÇALVES,  EDUARDO  HENRYQUE

OLIVEIRA DA SILVA e FABIANO SILVANO DA SILVA, sob a alegação de vários

fatos, entre eles o aumento de nomeações de servidores em época eleitoral.

Despacho  determinando  a  notificação  dos  representados  (ID

62652563).

Foram expedidos os mandados (Id  62646641 - Luciene Andrade; ID

62646645  - CLECITONI FRANCISCO DE ALBUQUERQUE SILVA;  ID 62725206

-  Rodrigo Navarro Fernandes Gonçalves; ID 62725215 - EDUARDO HENRYQUE
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OLIVEIRA DA SILVA; ID 62725219 - Fabiano Silvano da Silva; e ID 62725250  -

Antônio Barbosa de Araújo).

Contestação de LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO – ID

74997861.

EDUARDO  HENRYQUE  OLIVEIRA  DA  SILVA  apresentou

contestação (ID 75079733).

CLECITONI FRANCISCO DE ALBUQUERQUE SILVA apresentou

contestação (ID 75808379).

Despacho designando audiência para 04/05/2021 (ID 84500712).

O  ato  foi  realizado,  mas  foi  suspenso  em razão  de  irregularidades

processuais  (ID  Nº  86159854),  onde  foi  decidido:  Visto  etc.  Defiro  o  pedido  de

adiamento da presente audiência e determino a escrivania as seguintes providências:

1) Intimar os investigados Rodrigo Navarro Fernandes Gonçalves, Fabiano Silvano

da Silva e Antônio Barbosa de Araújo para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituírem

advogados, sob pena de lhes serem nomeado Defensor Público; 2) Se cumprida a

determinação, retornem-me os autos conclusos para designação de nova audiência;

caso  contrário,  expeça-se  ofício  a  Defensoria  Pública  da  União  solicitando,  com

urgência,  a  indicação  de  um  Defensor  Público  para  patrocinar  a  defesa  dos

investigados.” 

Despacho  determinando  a  notificação  dos  representados  (ID

62652563).

Certidão de que as partes não se manifestaram. 

Despacho onde foi decretada a revelia de Rodrigo Navarro Fernandes

Gonçalves, Fabiano Silvano da Silva e Antônio Barbosa de Araújo e foi marcada nova

audiência (ID . 89905930).

Houve pedido de adiamento do ato pelo advogado de Luciene Andrade

(ID  Nº 90739496 .

 O pedido foi deferido e a audiência cancelada.
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Petição dos autos solicitando da marcação de nova audiência.

Despacho designando audiência (ID 99331835)

Aberta vista ao Ministério Público foi requerido  a juntada de alguns

documentos,  mais  precisamente  cópia  da  petição  inicial  da  Ação  de  Improbidade

Administrativa nº 08020857520218150751 que tramita perante a 4ª Vara de Bayeux e

do Relatório de Inspeção realizado pela Auditoria do Tribunal de Contas do Estado da

Paraíba (Processo TCE nº 19401/20), com base  no art. 435, do CPC/15.

Houve despacho intimando as partes para se pronunciarem sobre os

documentos e o autor e os réus fizeram, respectivamente,  suas manifestações (IDS Nº

99862994 e 99872567 e 99879060)

Foi realizada audiência onde a parte ré  requereu  o desentranhamento

dos  documentos  acostados  pelo  MPE  os  Ids  99606918,99606927,

99606930,99606931,  99606932,  99606933  e  99606935,  bem como os  documentos

acostados pelo autor nos Ids 99944154,99944158, 99944165, 99944166, 99944167,

99944168, 99944169, 99946170, o que logo fica deferido, em seguida foi procedido a

oitiva da testemunha ZADES LIRA RIBEIRO FILHO, (ID Nº100039500).

Certidão de ID nº 100051637 onde foi relatado:

Certifico  que,  em  cumprimento  à  determinação  judicial  contida  no  Termo  de

Audiência de id. 100039500,  excluí dos presentes autos os documentos inseridos

pelo  MPE  nos  id´s  99606918,  99606927,  99606930,  99606931,  99606932,

99606933 e  99606935,  bem como os documentos  de  id's  99944154,  99944158,

99944165, 99944166, 99944167, 99944168, 99944169 e 99944170, juntados pelo

advogado da Parte Autora.

Transcorrido o prazo sem pedido de diligências. 

Despacho de ID nº 100809769 onde foi dito:

Encerrada a fase de diligências, intimem-se o Autor e os Investigados, na pessoa de

seus  advogados,  e,  em  seguida,  o  Ministério  Público  Eleitoral,  na  condição  de

custos legis, para apresentarem alegações finais no prazo de 2 (dois) dias (art. 22,

X, da LC 64/90).

Novo Despacho intimando as partes para presentarem alegações finais

(ID Nº 100953553).
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CLECITONI  FRANCISCO  DE  ALBUQUERQUE  SILVA

apresentou  Alegações  Finais  e  requereu  No  mérito,  A  IMPROCEDÊNCIA  DA

PRESENTE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE,  pelas

razões  exaustivamente  expostas,  estando  afastada  a  captação  ilícita  de  sufrágio,  o

abuso de poder econômico e político capaz de influenciar o resultado do pleito, bem

como a conduta vedada. Requereu, ainda,  a penalidade por LITIGÂNCIA DE MÁ-

FÉ, estipulada no art. 81, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), bem como a

determinação de remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para fins de apurar

a  prática  do  disposto  no  art.  25,  da  Lei  Complementar  nº  64/90  c/c  art.  45,  da

Resolução TSE nº 23.609/2019 (ID Nº 101067473 - Pág. 1/16).

LUCIENE  ANDRADE  GOMES  MARTINHO apresentou

Alegações Finais e pediu  que a ação fosse julgada improcedente,  tendo em vista a

ausência de caracterização de prática de conduta vedada ou abuso de poder político por

parte da Investigada. (ID Nº 101208658 - Pág. 01/29)

RODRIGO NAVARRO FERNANDES GONÇALVES apresentou

Alegações Finais e pediu que a ação fosse julgada improcedente, tendo em vista a

ausência de caracterização de prática de conduta vedada ou abuso de poder político por

parte  da  Investigada,  tendo  em vista  que  não  se  apresenta  nenhuma  descrição  de

suposta conduta delituosa cometida pelo demandado (ID 101208675 - Pág. 01-10)

A Coligação a Mudança que Você Quer apresentou alegações finais

e pediu a procedência da AIJE para condenar os investigados às sanções de multa,

inelegibilidade e cassação do registro ou diploma, em virtude da prática de abuso de

poder  político  com  viés  econômico,  de  condutas  vedadas,  o  que  se  pede  com

fundamento no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 e no art. 73, V da Lei das Eleições

(ID Nº 101208329 - pág. 01/28). 

Certidão  de  ID  nº  101224750  informando  que  as  partes  foram

intimadas para apresentarem alegações finais por edital.

Aberta vista ao Ministério Público.
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II – DAS ALEGAÇÕES FINAIS

Trata-se de Ação de Investigação Eleitoral pela prática de Abuso de

Poder Politico e Econômico impetrada pela Coligação a Mudança que Você Quer,

contra a Prefeita eleita  LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO, o vice-prefeito

também eleito, CLECITONI FRANCISCO DE ALBUQUERQUE SILVA, e  também

contra  RODRIGO NAVARRO FERNANDES GONÇALVES, Secretário Adjunto

de Saúde, EDUARDO HENRYQUE OLIVEIRA DA SILVA, Procurador-Geral do

Município  e  FABIANO  SILVANO  DA  SILVA,  Representante  do  SINDACS  –

Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde da Paraíba, que de Bayeux-PB,

Nesta ação, o Ministério Público funciona como fiscal da Lei.

A parte autora alega que a então Prefeita Luciene Andrade, que estava

no cargo de Chefe do Executivo e candidatou-se a reeleição, tendo como vice-prefeito,

CLECITONI  FRANCISCO, praticou  abuso  de  poder  político,  conduta  vedada  e

promoção  pessoal  de  candidato  por  ter  promovido  uma  série  de  contratações  de

prestadores de serviços, implantação de benefícios para servidores  e incremento na

folha  de  pessoal  dentro  do  microprocesso  eleitoral,  juntamente  com  o  seu  vice-

prefeito, CLECITONI FRANCISCO, 

Assim, os pontos a serem analisados nesta Investigação Eleitoral são:

contratação exacerbada de servidores comissionados; aumento excessivo de gastos

com pessoa; pagamentos de vantagens a servidores públicos; e celebração de acordo

com sindicatos para implantação de vantagens em contracheques.

Igualmente, é preciso analisar se todos os réus devem ser condenados

ou absolvidos nesta Investigação Eleitoral.

Rodrigo  Navarro  em  suas  alegações  finais  disse  que  em  nenhum

momento foi citado o nome do noticiante na Inicial  e por isso seria inepta em relação

a sua pessoa entre ostros argumentos.
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 De  fato,  RODRIGO NAVARRO FERNANDES GONÇALVES,

era,  na  época  das  eleições,  o  Secretário  Adjunto  de  Saúde,  e  apesar  de  ter  muita

influência na cidade de Bayeux não era ordenador de despesas, portanto não pode ser

responsabilizado  pelos  contratos  realizados  e  ou  aumento  de  despesas  na  área  de

saúde.

Outro  réu  da  AIJE foi  o  então  Procurador-Geral  do  Município  de

Bayuex,   EDUARDO HENRYQUE OLIVEIRA DA SILVA,  que não apresentou

alegações,  mas  em  sua  contestação  informou  que  não  mais  exercia  o  cargo  de

Procurador-Geral e por isso não era parte legitima para figurar no polo passivo da

demanda.

Em sua Defesa disse que  não tinha,  enquanto Procurador Municipal,

qualquer ingerência sobre a contratação de pessoas por parte da Prefeitura Municipal

de Bayeux/PB. De fato, os argumentos trazidos na contestação são suficientes para

afastar  qualquer  punição  ao  investigado  e  não  houve  prova  de  que  o  referido

investigado,  co  sua  conduta,  praticou  abuso  de  poder  policito,  por  isso  deve  ser

absolvido.

Igualmente  figura  como  investigado  FABIANO  SILVANO  DA

SILVA, Representante do SINDACS – Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde

da Paraíba, que de Bayeux-PB. 

Em relação a este investigado igualmente não restou configurada a

conduta, posto que como melhor explicado nos itens abaixo,  o comportamento de um

sindicalista em época das eleições é buscar melhorias para sua classe. Mesmo que

tenha  ocorrido  alguma ilegalidade  essa  não foi  suficiente  para  decidir  o  pleito  de

Bayeux, posto que o número de agentes de saúde de Bayeux  não é tão significativo.

Os argumentos levantados por  Luciene Andrade em suas alegações

finais são questões de mérito que serão analisadas em tópicos específico abaixo.

I – DA CONDUTA PRATICADA POR LUCIENE ANDRADE 
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A  –  CONTRATAÇÃO  EXACERBADA  DE  SERVIDORES
COMISSIONADOS

Luciene  Andrade  Gomes  Martinho,  que  era  vereadora,  foi  eleita

Prefeita de Bayeux, por meio de eleições indiretas realizadas pela Câmara Municipal

de  Bayeux  (após  renúncia  do  então  prefeito  Gutemberg  Davi)  e  tomou posse  em

20/08/2020, para um mandato “tampão”. 

Conforme demonstrado na Exordial da ação, em consulta ao Portal da

Transparência, notou-se nos gráficos de setembro e outubro de 2020, o aumento de

R$ 416.717,10, referentes a contratação de servidores por tempo determinado, ou seja,

um  aumento  de  15.02%  na  folha  neste  tipo  de  contratação  em  plena  campanha

eleitoral.

Já em consulta ao sistema Sagres Online, do TCE-PB, percebeu-se que

em agosto o município contava com  288  servidores comissionados. A remuneração

destes  servidores  orçou  em  R$  462.481,09.  Já  em  setembro,  o  número  destes

servidores aumentou para 410 com remuneração calculada em R$ 830.530,35, isto é,

um aumento equivalente a 42,36%, inclusive a parte ré não comprovou em qual

lei foram baseadas essas gratificações, ou seja, não houve previsão legal para essas

gratificações  e  isso  demonstra  que a   conduta  teve o único intuito  de  agradar  os

eleitores  e  consequentemente  beneficiar  a  então  gestora  na  reeleição  ao  cargo  de

Prefeita. 

Foi alegado que o gestor que antecedeu Luciene Andrade fez algumas

contratações  as  vésperas  de  sair  do  cargo  (é  sabido  por  todos  que  até  do  dia

15/08/2020 eram permitidas contratações por excepcional interesse público), o que em

parte é verdade, inclusive esse assunto foi objeto de ação de improbidade impetrada

pelo Ministério Público contra ex-gestores de Bayeux, mas infelizmente esses dados

foram retirados deste processo a pedido da parte ré, o que dificulta a busca da verdade

real.
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Mas essas nomeações irregulares do ex-gestor, por si só, não foram

suficientes para macular a administração da Prefeita eleita para o micromandato, mas

sim, as nomeações feitas pela ré foi quem feriram a lei eleitoral, posto que o ex-gestor

não foi candidato. Outrossim, é importante registrar que o ex-gestor e atual Prefeita

eram de partidos distintos, portanto visavam apadrinhar “amigos políticos” diferentes.

Além do mais, um fato que vem ratificar que essas nomeações foram

feitas  com  finalidade  eleitoral  foi  a  diminuição  dos  cargos  comissionados  em

dezembro de 2020, conforme gráficos anexados na exordial e nas alegações finais da

autora, onde tudo está devidamente explicado.

Ora,  as  nomeações  aconteceram  em  período  vedado,  isso  é  fato

indiscutível  e  quando isso ocorreu  há consequências  para  o candidato beneficiado.

Aliás,  a  posição  jurisprudencial  quanto  a  esse  tipo de  nomeação é  muito  clara  ao

prescrever: 

...]  Ação de investigação judicial eleitoral.  Prefeito. [...]  Contratação de servidores

temporários às vésperas do período vedado. Abuso de poder econômico e político.

Configuração. Precedentes. [...] 3. In casu,  a Corte Regional, soberana no exame

fático-probatório, concluiu que o ilícito eleitoral - contratação de 188 (cento e oitenta

e oito) servidores temporários para trabalhar em ano eleitoral, sem prévio concurso

público e sem a demonstração do excepcional  interesse público - teve gravidade

suficiente para desvirtuar as eleições de 2012 em prol da candidatura à reeleição do

ora agravante. [...] 5. É de rigor a incidência da Súmula nº 30/TSE, uma vez que o

entendimento  do  Tribunal  de  origem  está  em  consonância  com  o  desta  Corte

Superior de que é possível a caracterização de abuso de poder político na hipótese

de contratação temporária de servidores em ano eleitoral fora do período vedado

previsto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. Precedentes. [...] 7. Nos termos da iterativa

jurisprudência deste Tribunal Superior, para a caracterização do abuso de poder, ‘é

necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para

alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a

aptidão  da  conduta  para  influenciar  a  vontade  livre  do  eleitor  e  desequilibrar  a

disputa entre os candidatos -, e não o quantitativo, qual seja a eventual diferença de

votos entre o candidato eleito para determinado cargo e os não eleitos´ Precedentes.

[...]” ((Ac. de 3.9.2019 no AgR-AI nº 18805, rel.  Min. Tarcisio Vieira de Carvalho

Neto.) 
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“[...]  Contratação  de  servidores  temporários  em prol  da  candidatura  da  irmã  do

prefeito. Configuração do abuso de poder e captação ilícita de sufrágio. [...] Rescisão

de  contratos  temporários  após  as  eleições  e  antes  da  posse  dos  eleitos.

Configuração de  conduta  vedada no  caso  concreto  apesar  de  não praticada na

circunscrição do pleito.  [...]  2.  Em síntese, a acusação é de que o Município  de

Santana teria contratado servidores temporários, alegadamente com fundamento no

art. 37, IX, da Constituição, com a finalidade de que votassem e fizessem campanha

para os candidatos [...], grande parte dos quais teve os seus contratos rescindidos

após  as  eleições.  As  contratações  representariam  abuso  de  poder  político  e

econômico e configurariam captação ilícita  de sufrágio e as demissões,  após as

eleições, conduta vedada. […]  (Ac. de 6.3.2018 no RO nº 222952, rel. Min. Rosa

Weber.)

[...] Representação por conduta vedada. Prefeito. [...] Inexigência de potencialidade

lesiva.  [...]  4.  As  condutas  vedadas  são  causas  de  responsabilidade  objetiva,

dispensando a análise de  sua potencialidade lesiva.  [...]”  (Ac.  de 12.11.2019 no

AgR-AI nº 5747, rel. Min. Edson Fachin.

Diante disso, está claro que as nomeações tiveram finalidade eleitoral,

e que macularam o resultado do pleito.

Em suas alegações finais Luciene Andrade Gomes Matinho sobre esse

ponto disse:

Inclusive, deve-se reiterar a informação de que a ação civil pública

nº 0802085 – 75.2021.8.15.0751, protocolada pelo Ministério Público

para apurar supostas irregularidades na contratação de servidores

por  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público

durante a gestão da Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho, não foi

sequer recebida pelo Douto Juízo da 4ª vara mista da comarca do

Município de Bayeux – PB. 

Se há alguma conclusão a ser tirada da interposição da ação civil

pública  nº  0802085 -  75.2021.8.15.0751 deve ser  em benefício  do

Peticionante e da atual Prefeita do Município de Bayeux - PB, uma

vez que o Douto Juízo da 4ª vara mista da comarca do Município de

Bayeux  -  PB  indeferiu  o  pedido  de  indisponibilidade  de  bens,
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chegando  a  afirmar  que  "não  há  sequer  estimativa  do  dano

alegado".

Esses  argumentos  levantados  não  tem  o  menor  cabimento,  pelos

seguintes fatos: 1º)  a petição Inicial não foi recebida por  que o feito se encontra na

antiga fase (hoje revogada) de notificação preliminar e como dois réus não haviam

sido  encontrados  houve  um  atraso  na  tramitação  do  referido  feito,  mas  isso  não

significa que a ação não será julgada procedente; 2º)  quanto ao argumento de que o

pedido de indisponibilidade foi indeferido igualmente isso foi uma decisão num pedido

específico onde o Julgador entendeu que: “Nesta fase processual, a indisponibilidade

de  bens,  antes  mesmo  da  notificação  dos  demandados  para  manifestação

preliminar, constitui-se em medida extrema e somente em casos especiais deve ser

deferida.  No  caso  em  discussão,  apesar  da  gravidade  das  acusações,  conforme

explicitado  acima,  são  várias  questões  que  devem  ser  esclarecidas,  além  da

necessidade  da  individualização  das  condutas  porventura  praticadas  por  cada

suplicado1.

Por fim, em relação ao argumento de que não houve condenação do

Tribunal de Contas da Paraíba essa ainda não correu em razão do feito que apura a

irregularidade se encontrar em tramitação, aliás, as fases da Inspeção Especial feita

pelo TCE-PB foi assim:  1º) o  Tribunal de Contas da Paraíba fez uma Inspeção

Especial  de  Gestão  de  Pessoal  na  Prefeitura  de  Bayeux  relativo  ao  exercício

financeiro de 2020; 2º) essa Inspeção gerou o Relatório Inicial (peça totalmente

técnica e feita pelos auditores da Corte de Contas) que foi publicado no dia 08/12/2-

2020;  3º)  houve  citação dos  interessados;  4º)  término do prazo de defesa;  5º)  o

processo está com o MP de Contas para parecer. Portanto, após o parecer do MP de

1 Trecho da decisão proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 08020857520218150751,
na Decisão do Id. 44937446
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Contas o feito irá para Julgamento, tramitação2 normal e rotineira que igualmente não

significa absolvição!!!”

E é sempre bom lembrar  que mesmo que o tribunal  de  Contas  da

Paraíba no final aprove as contas da gestora isso não afasta a apreciação do Poder

Judiciário que tem autonomia para analisar os fatos.

B - AUMENTO EXCESSIVO COM GASTOS DE PESSOAL

Em que pese a proibição, a despesa com PESSOAL – considerando-se

a  folha  de  PESSOAL  DO  EXECUTIVO  MUNICIPAL,  era  de  R$  7.243.128,87,

exclusive  inativos  e  pensionistas,  em  janeiro  de  2020  e  passou  a  ser  de  R$

8.858.227,84,  em  outubro  de  2020,  aumento  da  ordem  de  R$  1,6  milhões  –

excluídos os encargos com inativos e pensionistas. 

Além do mais, nos 180 dias de mandato  da gestora, isso se encontra

explicito  nos  gráficos  do  SAGRES  incluídos  na  Inicial,  houve  um  acréscimo  de

Despesa  com Pessoal  nos  cento  e  oitenta  dias  de  2020,  especialmente  nos  messe

vizinhos as eleições, quando a PREFEITA já era Luciene Andrade.

Por  exemplo,  no  final  de  junho  de  2020,  a  folha  de  pessoal  do

Executivo  Municipal  somava  R$  7.067.853,11  e,  como  já  anotado,  em outubro  a

mesma folha de pessoal,  excluídos aposentados e pensionistas,  passou a ser de R$

8.858.227,84, caracterizando aumento de despesa com PESSOAL nos último cento e

oitenta dias do MANDATO, conduta vedada expressamente nos termos do art. 21 da

Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tudo isso,  junto  aso demais  pontos  demonstram que a  investigada

Luciene Andrade para ser reeleita não protegeu o patrimônio público e abusou do seu

poder político para ganhar as eleições municipais. 

C - PAGAMENTO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICO
2 Tramitação pdoe ser consutla no stie TCE-PB – Processo 19401/20 - https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pa-

ges/main.jsf
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Alega  a  autora  que  a  então  Prefeita  Luciene  Andrade,   além  das

contratações  irregulares,  inseriu  vantagens  pecuniárias  nos  contracheques  dos

servidores dentro do microprocesso eleitoral, colocando como vantagem COVID.

Pois bem.

É público e notório a Pandemia que assolou o mundo e não seria ilegal

que a Prefeita promovesse incetivo aos servidores que estavam trabalhando na linha de

frente do COVID, seria até louvável.

Entretanto, toda gratificação deve concedidas mediante justificativa e

baseada em uma norma, onde, no mínimo, tem a exposição do critério balizador que

define dos respectivos valores. O gestor, ao conceder uma gratificação, sem previsão e

requisitos legal, viola os princípios constitucionais da isonomia salarial e da legalidade

na administração pública e isso, se torna mais grave, se acontece em período eleitoral. 

A propósito da reserva de lei em matéria de remuneração de servido-

res públicos, já se pronunciou o Pretório Excelso:

Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece
a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema
de remuneração dos servidores públicos, nada será feito se-
não mediante lei, lei específica.  CF, art. 37, X, art. 51,  IV, art.
52, XIII. Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto n. 01, de
5-11-2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Depu-
tados. Cautelar deferida (ADIn 3.369-MC, Rel. Min. Carlos Vel-
loso, j. em 16-12-04, DJ de 1º-2-05).

A concessão da gratificação pode ocorrer,  mas para  ser concedida

devem ter previsão legal.

Além do mais, o servidor CLICIANO OLIVEIRA DE FIGUEREDO

em setembro de 2020 , exercia um cargo de assessor executivo e mesmo assim foi

concedida  uma  gratificação  COVID,  demonstra  a  ilegalidade  da  gratificação  e

consequemente a violação aos princípios que regem o direito eleitoral.
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Além  do  mais,  a  Lei  das  Eleições   é  clara  ao  estabelecer  que  a

implantação de gratificações para servidores públicos nos 180 dias que antecedem as

eleições é vedada:

 Art.  73. São  proibidas  aos  agentes  públicos,  servidores  ou não,  as  seguintes

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos

pleitos eleitorais:  

V  – 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,  nos três meses que o antecedem e até a

posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:  

Sobre esse ponto prescreve a jurisprudência:

Ac.-TSE, de 8.8.2006, no REspe nº 26054: caracteriza abuso do poder

político a concessão de benefícios  a  servidores públicos  estaduais

nas proximidades das eleições municipais, desde que evidenciados

reflexos  na  circunscrição  do  pleito,  diante  da  coincidência  de

eleitores 

Além de tudo, outros servidores igualmente receberam o beneficio que

veio aumentar a Folha de Pagamento, quando o Município de Bayeux já estava ferindo

a Lei de Responsabilidade Fiscal e com vários Alertas do TCE-PB.

A ré Luciene Andrade não trouxe aos autos nenhum documento para

comprovar  a  legalidade  dessas  gratificações,  apenas  alegou  que  foi  em  razão  do

COVID.

D  –  CELEBRAÇÃO  DE  ACORDO  COM  SINDICATO  PARA

IMPLANTAÇÃO DE VANTAGENS EM CONTRACHEQUE

Por fim a autora diz que no dia 16.10.2020, a primeira investigada se

reuniu  com  representantes  do  Sindicato  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde  da
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Paraíba,  para  tratar  de  demandas  da  categoria  e  nessa  reunião  foram “acordados”

diversas benesses a classe dos Agentes Comunitários de Saúde e que para consolidar o

acordado na reunião  celebraram em praça pública  no município de Bayeux-PB a

assinatura de um Termo de Acordo e Compromisso entre o município de Bayeux e o

Sindicato dos Agentes de Comunitários de Saúde do Estado da Paraíba – SINDACS-

PB.

Pois bem.

Em que pese o fim eleitoreiro dessa promessa, por si só não caracteriza

abuso de poder politico, pois esse acordo firmado não tinha o formalismo necessário

para uma futura execução judicial e não passou de uma promessa de campanha. É

certo, que parece meio imoral, mas o sistema político brasileiro permite a reeleição e

em muitos momentos a figura do gestor se confunde com a figura do candidato, mas

isso, por si só não é abuso de poder politico suficiente para cassar um gestor eleito.

II  -   DA  CONDUTA  CLECITONI  FRANCISCO  DE
ALBUQUERQUE SILVA 

CLECITONI  FRANCISCO  DE  ALBUQUERQUE  SILVA foi

candidato a Vice-prefeito na Chapa de Luciene Andrade e apesar de não se gestor se

beneficiou diretamente por tudo que foi praticado pela então prefeita Luciene Andrade,

portanto as penalidades pela prática de conduta vedada recaem tanto sobre a então

Prefeita e candidata a prefeita, como para o Vice-Prefeito, inclusive a inclusa do vice

na AIJE é obrigatória.

Sobre isso já decidiu o TSE:

“[...] a representação foi ajuizada apenas contra os candidatos

beneficiados. 6. De acordo com o entendimento deste Tribunal,

aplicável  às  Eleições  2016,  nas  ações  que  versem  sobre

condutas  vedadas,  há  litisconsórcio  passivo  necessário
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entre o agente público tido como responsável pela prática

das condutas e os beneficiários dos atos praticados. 7. A

ausência de inclusão do agente público responsável  no polo

passivo  impõe  a  extinção,  com  resolução  do  mérito,  da

representação,  nos  termos  do  art.  487,  II,  do  CPC.  Como

consequência, ficam afastadas as multas aplicadas pela prática

de conduta vedada. [...]” (Ac. de 30.5.2019 no REspe nº 42270,

rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

“[...]  Prefeito.  Vice-prefeito.  Beneficiário.  Conduta  vedada  a

agente público. Art. 73, § 10, da Lei 9.504/97. Programa social.

Falta de previsão em lei.  Multa. [...]  quanto ao Vice-Prefeito,

verificado  benefício  de  candidato  decorrente  de  conduta

vedada praticada por terceiros, cabível condenação em multa,

nos termos do que dispõe o art.  73,  §  8º,  da  Lei  9.504/97.

Precedentes.  8.  Na  hipótese  dos  autos,  a  extensão  de

reprimenda ao Vice-Prefeito, em menor grau, decorreu do fato

de ser notório beneficiário.  [...]”  (Ac. de 18.10.2016 no AgR-

REspe nº 21511, rel. Min. Herman Benjamin.)

Diante  disso,  devem ser  aplicadas  as  mesmas penalidades  ao vice-

prefeito que forma aplicadas a candidata Luciene Andrade.

Quanto  ao  pedido  feito  pelo  réu  CLECITONI FRANCISCO DE

ALBUQUERQUE SILVA da aplicação da penalidade por LITIGÂNCIA DE MÁ-

FÉ, estipulada no art. 81, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15),essa não

pode  prosperá,  posto  que,  mesmo que  ocorra  uma  absolvição,  existiam elementos

suficientes  para  iniciar  uma  investigação  eleitoral  por  abuso  de  pode  político  e
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econômico e era direito da  Coligação a Mudança que Você Quer  impulsionar à

Justiça para tentar provar os fatos alegados, isso é democracia3!

III – DO PEDIDO

ANTE O EXPOSTO,  requer o Ministério Público Eleitoral  seja a

ação de Investigação eleitoral julgada, em parte, procedente  para aplicar a LUCIENE

ANDRADE  GOMES  MARTINHO  e  CLECITONI  FRANCISCO  DE

ALBUQUERQUE SILVA às sanções de multa, inelegibilidade e cassação do registro

ou diploma, em virtude da prática de abuso de poder político com viés econômico, de

condutas vedadas, o que se pede com fundamento no art. 22, inciso XIV, da LC nº

64/90 e no art. 73, V da Lei das Eleições. 

Outrossim,  absolver  EDUARDO  HENRYQUE  OLIVEIRA  DA

SILVA,   RODRIGO  NAVARRO  FERNANDES  GONÇALVES  e   FABIANO

SILVANO DA SILVA das referidas infrações eleitorais.

 Bayeux, data e assinatura eletrônicas.

         MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE
PROMOTOR ELEITORAL – 61ª ZONA

3"No caso presente, não emerge dos autos má-fé processual ou intuito de atentar contra a administração da

Justiça, a justificar a aplicação da multa, mas o que se tem é o normal inconformismo da parte e o desejo que

seu apelo seja apreciado pelo colegiado." (Ementa não transcrita por não reproduzir a decisão quanto ao tema.)

(Ac. de 27.11.2012 no AgR-REspe nº 12373, rel. Min. Henrique Neves.)

“[...] A mera propositura de medida judicial com o objetivo de impedir a realização de convenção partidária não

revela, por si só, litigância de má-fé. [...]”(Ac. nº 4.910, de 7.2.2006, rel. Min. Humberto Gomes

de Barros.) 
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