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Eminente Relator,

Trata-se  de  recurso  eleitoral  interposto  por  EXPEDITO PEREIRA DE

SOUZA em face de sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral, que julgou

procedente,  em  parte,  a  Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral  –  AIJE,  proposta  pela

COLIGAÇÃO  “BAYEUX  COM  ATITUDE”,  para  condenar  o  recorrente  à  pena  de

inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito anos) subsequentes à eleição de

2016.  Por  outro  lado,  julgou  improcedente  o  pedido  em  relação  ao  Investigado JOSÉ

EDSON DA COSTA SILVA JÚNIOR.

Importante  destacar  que  a  sentença  ora  guerreada  afastou  a  prática  de

conduta  vedada  por  entender  que  as  contratações  não ocorreram no período  vedado pela

legislação eleitoral. Todavia, considerou comprovado o abuso do poder político, ponto que

será analisado na presente manifestação. 

Cumpre  observar  que,  em  parecer  exarado  às  ff.  173/186,  esta

Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que, apesar de os dados sugerirem a ocorrência

de  irregularidades  no  Município  de  Bayeux/PB,  em  virtude  do  provimento  de  cargos

comissionados e de contratações por excepcional interesse público de forma excessiva,  as
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provas constantes dos autos não eram suficientes para a caracterização do abuso de poder

politico, nos termos do art. 22, caput, da LC n.º 64/90.

No entanto, chegou ao conhecimento deste Parquet Eleitoral a existência de

um concurso  público,  devidamente  homologado,  para  o  provimento  de  cargos  do  quadro

permanente  de  pessoal  do  Município  de  Bayeux/PB.  Ademais,  apurou-se  que  a  não

convocação dos aprovados no referido concurso público deu ensejo à propositura de uma ação

civil pública pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que foi julgada procedente com

determinação para a convocação dos candidatos aprovados.

Diante dos elementos probatórios identificados já após o parecer ministerial,

esse Parquet Eleitoral requereu o retorno dos autos para o devido enfrentamento da questão.

Era o importante a relatar.

Inicialmente, importa acentuar que, nos termos do art. 23 da LC 64/90, “O

Tribunal  formará sua convicção pela  livre apreciação dos  fatos  públicos  e  notórios,  dos

indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que

não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura

eleitoral.”

Isso significa, sem abdicar das balizas do devido processo legal, em especial

do  contraditório,  uma  sensível  atenuação  do  princípio  dispositivo,  no  sentido  da  plena

elucidação de fatos configuradores de abuso de poder, com vistas à realização do interesse

público de lisura do processo eleitoral.

Cabe ao juiz impulsionar o processo, até mesmo de ofício, examinar fatos e

formar sua convicção, inclusive à luz de fatos públicos e notórios, indícios e presunções, em

sua  perspectiva  de  “eficaz  instrumento  de  ação  política  estatal”.  Assim  obtemperou  o

Ministro Néri da Silveira, por ocasião da apreciação da medida cautelar na ADI n.° 1082,

relativamente ao citado preceito normativo:
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“Em realidade, o que bem interessa é a verdade na decisão final.

Certo é que o juiz pode conhecer de ofício de aspectos da causa,

máxime  em  se  cuidando  de  relações  de  direito  público,  ou  de

causas em que predominante interesse público se faça presente, ou

enquadráveis entre as que se denominam de ordem pública. Não é

possível,  hoje,  deixar  de  considerar  o  processo  como  eficaz

instrumento de ação política estatal, notadamente no que respeita

a litígios vinculados à composição do poder político, quando isso

se  faz  sob o  controle  do  Poder  Judiciário,  tal  como sucede no

âmbito do processo eleitoral, desde o alistamento até o registro de

partidos, de candidatos e a diplomação dos eleitos.”

No julgamento de mérito da referida ADI, o novo Relator, Ministro Marco

Aurélio, acentuou, para rejeitar a arguição de inconstitucionalidade, o seguinte:

“O  processo  não  é  um  fim  em  si.  Não  existe  somente  para  a

satisfação dos operadores do direito nem se revela apenas nos atos

e relações internas a envolver as partes e o magistrado. No direito

processual moderno, destaca-se o caráter instrumental, o aspecto

externo, sob o qual o processo é mais útil quanto mais eficiente for

para a efetiva prestação da jurisdição e garantia de acesso a uma

ordem  jurídica  justa.  Como  bem  disse  o  relator  originário,

Ministro Néri da Silveira, mais de um século já se passou desde

que  o  processo  deixou  de  ser  encarado  sob  uma  óptica

exclusivamente  liberal,  quando  se  acreditava  que  a  máquina

judiciária  deveria  movimentar-se  somente  para  satisfazer  o

interesse  pessoal  e  disponível  das  partes.  Há  de  se  afastar  a

tentativa de atrelar o princípio constitucional do devido processo
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legal à tese, ainda defendida por parcela minoritária da doutrina

processual  brasileira,  que  entende  inviável  impor  restrições  ao

princípio dispositivo, para evitar-se a quebra da imparcialidade do

magistrado.  Tal  princípio  não  possui  natureza  absoluta  nem  a

respectiva  restrição,  obedecida  a  razoabilidade  e  o  respeito  ao

contraditório,  coloca em risco  a  necessária  equidistância  a  ser

mantida entre o juiz e os litigantes.”

E concluiu, mais adiante:

“Em síntese, o dever-poder conferido ao magistrado para apreciar

os fatos públicos e notórios, os indícios e presunções por ocasião

do  julgamento  da  causa  não  contraria  as  demais  disposições

constitucionais apontadas como violadas. A possibilidade de o juiz

formular presunções mediante raciocínios indutivos feitos a partir

da  prova  indiciária,  de  fatos  publicamente  conhecidos  ou  das

regras  da  experiência  não  afronta  o  devido  processo  legal,

porquanto  as  premissas  da  decisão  devem  vir  estampadas  no

pronunciamento,  o  qual  está  sujeito  aos  recursos  inerentes  à

legislação processual.”

Como se pode perceber, o âmbito de produção e análise de prova, bem como

de formação de convicção do julgador,  a  partir  das  circunstâncias  e  fatos,  ainda que não

indicados ou alegados pelas partes, assume contorno peculiar no processo eleitoral tendente à

apuração de abuso de poder, desde que, por certo, sejam respeitados o contraditório e a ampla

defesa. E isso ocorreu, na espécie.

Esse também é o posicionamento jurisprudencial:

TRE-RN –  RECURSO  ELEITORAL  RE  159870  MONTE
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ALEGRE RN (TRE-RN)

Ementa:  RECURSO  ELEITORAL  –  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE

SUFRÁGIO  E  ABUSO  DE  PODER  ECONÔMICO  –

CONFIGURAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTESTE –

CASSAÇÃO  DO  MANDATO  ELETIVO  –  APLICAÇÃO  DE

MULTA  –  DECLARAÇÃO  DE  INELEGIBILIDADE  –

PROVIMENTO DO RECURSO. Resta  incontroversa  a captação

ilícita  de  sufrágio,  os  documentos  e  numerários  apreendidos

caracterizam  um  verdadeiro  esquema  criminoso  de  compra  de

votos nas eleições de 2012, com a finalidade de viabilizar a eleição

do  recorrido  ao  cargo  de  vereador  no  município  de  Monte

Alegre/RN.  A  documentação  apreendida  evidencia  o  abuso  de

poder  econômico,  porquanto  os  gastos  anotados  nas  listas,  não

encontram  respaldo  na  prestação  de  contas  apresentada  pelo

recorrido. O art. 23 da Lei Complementar n.º 64 /90 é expresso ao

autorizar  que  o  magistrado  pode  formar  seu  convencimento  a

partir  da existência de indícios,  presunções,  bem como da livre

apreciação dos fatos públicos e notórios. Provimento do Recurso.

Data de publicação: 09/03/2016 – TSE – Embargos de Declaração

em Recurso Ordinário ED-RO 2098 RO (TSE)

Ementa:  Embargos.  Omissões  e  contradições.  Ausência.  1.  O

Tribunal  assentou,  em  face  da  farta  prova  documental  e

testemunhal  colhida  na representação,  que  ficaram sobejamente

comprovados a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder

econômico, não havendo falar em fragilidade ou inidoneidade de

provas aptas à condenação. 2. A anuência do candidato a senador
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representado  ficou  evidenciada  por  meio  de  farta  prova,  sendo

oportuno ressaltar que o  art.  23 da  Lei Complementar nº  64 /90

expressamente estabelece que a convicção do julgador, nos feitos

em que se apuram ilícitos  eleitorais,  será formada não apenas

relevando a prova produzida, mas fatos públicos e notórios, bem

como  indícios  e  presunções.  3.  Os  embargos  de  declaração

somente  são  cabíveis  para  sanar  omissão,  contradição  ou

obscuridade,  não  se  prestando  para  a  rediscussão  da  causa.

Embargos rejeitados. 

Jurisprudência – Data de publicação: 07/12/2009

Outrossim,  ressalte-se  que  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  firmou  o

entendimento  no  sentido  da  possibilidade  de  juntada  de  documentos  até  mesmo em fase

recursal, senão vejamos:

ELEIÇÕES  2012.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE

INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL ELEITORAL.  PREFEITO  E  VICE-

PREFEITO.  ABUSO  DE  PODER.  DISTRIBUIÇÃO  DE

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DE LOTES AOS MUNÍCIPES.

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1.  Suposto  rejulgamento  da  causa  em  embargos  declaração.

Omissões qualificadas que justificaram o empréstimo de eficácia

suspensiva, mormente quando se sabe que a jurisprudência “dos

Tribunais Superiores é uníssona no sentido de admitir, em caráter

excepcional,  o  acolhimento  de  embargos  de  declaração  para  a

correção  de  premissa  equivocada”  (RO nº  703-11/SP,  rel.  Min.

Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 23.2.2016), conforme
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reconheceu o próprio acórdão regional, quando assentou que não

existia  lei  autorizando  os  programas  sociais,  mas  havia  a  Lei

Municipal nº 740/2004, ainda não juntada aos autos na ocasião do

julgamento do recurso eleitoral.

2. Juntada da Lei nº 740/2004 em fase de recurso eleitoral.  Na

linha da jurisprudência do STJ, “somente os documentos tidos

como  indispensáveis,  porque  'substanciais'  ou  'fundamentais',

devem acompanhar a inicial e a defesa.  A juntada dos demais

pode ocorrer em outras fases e até mesmo na via recursal, desde

que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação

premeditada e de surpresa do juízo” (REsp nº 431.716/PB,  rel.

Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,  Quarta  Turma,  julgado  em

22.10.2002).  O  TSE  entende  que  se  admite  “a  juntada  de

documentos novos na hipótese do art. 397 do CPC” (AgR-REspe

nº 35.912, rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgado em 1º.12.2009). 2.1.

O  primeiro  acórdão  regional  que  concluiu  pela  cassação  dos

diplomas  de  prefeito  e  de  vice-prefeito,  bem  como  aplicou-lhes

multa já havia considerado a existência da Lei nº 740/2004. 2.2. O

teor e a vigência da referida lei  são de conhecimento do órgão

julgador  regional,  porquanto  sua  aplicação  foi  expressamente

analisada para afirmar que a sua juntada em nada modificava o

quadro fático-jurídico da causa. 2.3. Ausência de prejuízo à parte

contrária,  mormente quando se verifica que não há contestação

quanto ao conteúdo da legislação municipal.

3.  Mérito.  Na  perspectiva  do  Direito  Eleitoral,  a  Constituição

Federal  é  expressa  ao  afirmar  a  proteção  à  “normalidade  e
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legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico

ou  o  abuso  do  exercício  de  função,  cargo  ou  emprego  na

administração  direta  ou  indireta”  (art.  14,  §  9º).  No  âmbito

infraconstitucional, a Lei das Eleições, por meio de seu art. 73,

protege o princípio da igualdade de chances ou paridade de armas

entre os contendores candidatos,  partidos políticos e coligações,

entendido  assim  como  a  necessária  concorrência  livre  e

equilibrada entre os partícipes da vida política, sem o qual fica

comprometida a própria essência do processo democrático.

4. Concessão de benefícios assistenciais. Art. 73, § 10, da Lei nº

9.504/1997 e abuso de poder. O acórdão regional expressamente

consignou que: i) a concessão de benefícios assistenciais estavam

amparados em lei e em execução orçamentária no ano anterior; ii)

o  aumento  das  concessões  não  ocorrera  de  forma abusiva;  iii)

existia critério na distribuição dos benefícios, padronizado desde

2009;  iv)  ausência  de  mínima  prova  indiciária  acerca  de

conotação  eleitoral,  como  pedido  de  votos,  entre  outras

circunstâncias;  v)  o  prefeito  sequer  participava da distribuição,

mas apenas os servidores do município. Não há, pois, violação ao

art.  73,  §  10,  da  Lei  nº  9.504/1997,  valendo  ressaltar  o

entendimento do TSE no sentido de que “o incremento do benefício

(de 500 para 761 cestas básicas) não foi abusivo, razão pela qual

não houve ofensa à norma do art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/97”

(AgR-REspe nº 9979065-51/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior,

julgado em 1º.3.2011).

5. Concessão de direito real de uso Lotes. Art. 73, § 10, da Lei nº
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9.504/1997 e abuso de poder. O acórdão regional demonstrou que:

i) a distribuição de terrenos se dera em continuidade a programa

social  estabelecido  em lei  e  em execução orçamentária  no  ano

anterior ao da eleição; ii) não há provas de desvio de finalidade do

programa, a ensejar o reconhecimento de abuso de poder; iii) a

simples  leitura  da  Lei  Municipal  nº  740/2004  revela  que  há

regramento específico a respeito da possibilidade de concessão de

direito real de uso de modo oneroso, o que afasta de plano o art.

73,  §  10,  da  Lei  nº  9.504/1997,  que  pressupõe  distribuição

gratuita.

6. Inviável no caso concreto o novo enquadramento jurídico dos

fatos, pois necessário seria o reexame das provas dos autos, o que

não se coaduna com a via do recurso especial eleitoral.

7. Divergência jurisprudencial não demonstrada.

8. Recursos especiais desprovidos.” (Recurso Especial Eleitoral nº

15297,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  Gilmar  Ferreira  Mendes,

Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Data 07/10/2016,

Página 61-62) (sem grifo no original)

Nesse contexto, quando da elaboração do parecer anterior (ff. 173/186), por

esta Procuradoria Regional Eleitoral, não se tinha conhecimento da existência de concurso

público, fato público e notório, aberto pelo Município de Bayeux, para o preenchimento de

cargos efetivos, tampouco da ação civil proposta pelo Ministério Público Estadual, tombada

sob o n.° 0801401-63.2015.8.15.0751, que estão relacionados ao objeto destes autos. Dessa

forma,  faz-se  necessário  a  juntada  e  a  análise  da  documentação  pertinente  para  fins  de

adequação da instrução processual.
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Pois  bem.  No  ano  de  2012,  o  Município  de  Bayeux  realizou  concurso

público para o provimento de cargos do quadro permanente de pessoal, conforme Anexo 1 da

mídia encartada ao presente parecer. O referido certame foi homologado, por meio do Decreto

n.° 049/2012, em 05 de julho de 2012, e, posteriormente, foi prorrogado, através do edital n.°

013/2014, passando a ter validade até julho de 2016.

Após  a  homologação  do  aludido  concurso,  algumas  convocações  foram

empreendidas no ano de 2012, entre os meses de agosto a dezembro, conforme se percebe da

página eletrônica da organizadora (Contemax)1, bem como dos editais de convocação e da

inicial  da  Ação  Civil  Pública  –  ACP,  que  se  encontram  formando  os  Anexos  2  e  3,

respectivamente, da mídia que segue com esta peça processual.

Ocorre que, a despeito dessas convocações, várias reclamações chegaram ao

Ministério Público do Estado da Paraíba aduzindo que alguns aprovados não tinham sido

nomeados e que o Município de Bayeux estava admitindo servidores por meio de contratos

por excepcional interesse público, conforme se observa dos termos da inicial da ACP ajuizada.

Diante  desse  cenário,  a  Promotoria  de  Justiça  de  Bayeux  instaurou  os

Inquérito  Civis  n.ºs  07/2014,  012/2013 e o  023/2014 com o intuito  de  apurar  a  situação

noticiada, tendo o Ministério Público orientado o gestor público, por meio da Recomendação

n.º 003/214, a convocar os aprovados no concurso público,  “bem como exonerar todos os

servidores contratados pela Secretaria de Educação e demais Secretarias que não estejam

ocupando cargos efetivos e não se enquadram na hipótese constitucionalmente admitida”.

Não obstante a iniciativa do Ministério Público, sequer houve manifestação do gestor acerca

do conteúdo da aludida medida extrajudicial. 

Diante  da não nomeação dos  aprovados e  dos  classificados no concurso

público, realizado em 2012, o Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou, em 10 de

1 http://www.contemaxconsultoria.com.br/site/concursosrealizados/prefeitura-municipal-de-bayeux
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junho de 2015, a Ação Civil Pública ora identificada, objetivando não só a nomeação dos

aprovados, mas também a extinção dos vínculos das pessoas contratadas temporariamente por

excepcional  interesse  público  que  exerciam  funções  inerentes  aos  cargos  ofertados  no

certame, conforme se extrai da inicial da ACP.

Em sentença, prolatada em 21 de março de 2017 (Anexo 4 da mídia), o Juiz

da  4ª  Vara de  Bayeux julgou procedente os  pedidos  formulados  na Ação Civil  Pública e

determinou que o Município nomeasse todos os candidatos aprovados no certame regido pelo

Edital  n.º  001/2012 dentro do número das vagas,  fixando o prazo de 90 dias,  bem como

determinou o desligamento dos servidores contratados a título precário para o preenchimento

dos cargos previstos no concurso público, sob pena de multa pessoal na quantia mensal de R$

300,00 (trezentos reais) por candidato não nomeado.

Compulsando  os  autos,  restou  caracterizado,  de  fato,  o  abuso  de  poder

político  por  parte  do  então  gestor  público  e  candidato  à  reeleição,  haja  vista  as  vagas

oferecidas por meio do certame ora enfrentado, as convocações realizadas e as contratações

por excepcional interesse público levadas a efeito pelo gestor durante o ano eleitoral de 2016,

mesmo diante da recomendação expedida e da discussão travada no bojo da ação civil pública

ajuizada2.

Cumpre  pontuar  que,  no  parecer  outrora  emitido,  esta  Procuradoria

Regional  Eleitoral  entendeu  que  o  aumento  na  quantidade  de  contratos  por  excepcional

interesse público, no eleitoral de 2016, não seria suficiente, por si só, para a caracterização do

abuso de poder político sustentado pela parte Investigante, carecendo, naquela oportunidade,

de dados mais densos a identificar o desvio de finalidade eleitoral, situação diversa, portanto,

da que ora se analisa. 

2 Não se levou em consideração na análise a sentença, vez que prolatada apenas em 2017, posteriormente às eleições de
2016.
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Prosseguindo,  analisando  os  dados  constantes  da  tabela  em anexo3,  que

integra  a  presente  manifestação,  chamam a  atenção  algumas  contratações,  as  quais  serão

exploradas separadamente.

Primeiramente, importante esclarecer que a tabela buscou contemplar todos

os cargos previstos no edital do certame, o total de aprovados, todas as convocações levadas a

efeito pelo Poder Público4 e todos os contratados por excepcional interesse público para as

funções relacionadas aos cargos constantes do certame. Para uma melhor compreensão, houve

a  divisão  em nível  fundamental,  nível  médio/técnico,  nível  superior  e  magistério.  Segue

análise:

Nível Fundamental:

Para  os  cargos  de  Coveiro,  Copeira,  Gari,  Encanador e  Servente  de

Obras, não obstante a existência de aprovados, a então gestão pública contratou profissionais

por excepcional interesse público não preenchendo as vagas com os aprovados. Veja que para

Coveiro existiam 02 (dois) aprovados (não foram nomeados), para Copeiro 01 (um) (não foi

nomeado), para Gari 06 (seis) (não foram nomeados), para Encanador 03 (três) (apenas um

foi nomeado) e para Servente de Obras 02 (dois) (não foram nomeados).

Já para o cargo de  Auxiliar Administrativo, embora a então gestão tenha

convocado candidatos aprovados acima do número de vagas oferecidas (previstas no edital 15

vagas  e  foram nomeados  44  aprovados),  foram contratados  profissionais  por  excepcional

interesse  público  ao  longo  do primeiro  semestre  de  2016,  variando  o  quantitativo  de  41

(quarenta e um) a 67 (sessenta e sete) servidores. 

Em que pese, a princípio, a ausência de irregularidades na contratação de

servidores precários para o cargo de Auxiliar Administrativo, o então gestor público, diante

3 Segue em mídia e também impressa.
4 Considerou-se o total de convocados e se desconsiderou os que não tomaram posse, interpretando-se os dados de forma
mais favorável aos Investigados. 
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da necessidade demonstrada por meio das contratações a título precário, poderia ter observado

o cadastro de classificados, o que certamente afastaria qualquer pecha de parcialidade. Essas

contratações,  portanto,  ainda  que  não  sirvam,  isoladamente,  para  caracterizar  um  ilícito

eleitoral, corroboram as irregularidades em destaque.

O proceder do gestor em firmar contratos por excepcional interesse público,

em volume superior ao número de contratos celebrados nos anos anteriores, e sem sequer

observar a ordem de classificação no certame, bem como a ausência de qualquer justificativa,

demonstra um comportamento voltado ao pleito. 

Importante consignar que todos os cargos acima destacados exigiam apenas

o  nível  fundamental.  Sendo  assim,  também  poderia  o  então  prefeito,  e  ora  recorrente,

contratar  os  aprovados  para o cargo de  Auxiliar Administrativo em vez  de realizar,  por

exemplo,  diversas contratações  –  de  terceiros  estranhos  ao  certame  –  por  excepcional

interesse público de  auxiliares  de serviços  gerais  (para o cargo de Auxiliar  de Serviços

Gerais todos os aprovados foram convocados e o Município manteve, em julho, um total de

273 servidores precários) em virtude da coincidência do requisito para investidura nos cargos,

ou seja, apenas o nível fundamental. Destaque-se que o edital do concurso não estabelecia

prova  técnica  ou  de  aptidão  para  os  cargos  de auxiliar  de  serviços  gerais  e auxiliar

administrativo. 

Nível médio/técnico:

Analisando os cargos ofertados, o número de aprovados e o volume total de

convocados,  observa-se  que  em  relação  ao  cargo  de  Agente  Administrativo foram

convocados 45 (quarenta e cinco) de um total de 303 (trezentos e três) aprovados, tendo o

Poder Público contratado servidores por excepcional interesse público ao longo do primeiro

semestre de 2016, variando de 01 a 05 contratados. 
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O mesmo se observa com relação aos cargos5 de  Auxiliar de Consultório

Dentário, Digitador, Educador Social, Eletricista, Fiscal de Limpeza Urbana e Técnico

em Enfermagem – PSF.  Embora presentes candidatos aprovados, a Administração Pública

firmou contratos, por excepcional interesse público, para o exercício das funções inerentes aos

referidos cargos, chamando a atenção os digitadores, que atingiram um total de 41 (quarenta

e um) contratos, em julho de 2016, sendo que foram convocados apenas 10 (dez), de um total

de 26 (vinte e seis) aprovados para 12 (doze) vagas oferecidas no certame.

Quanto aos cargos de Técnico em Enfermagem – SMS e de Técnico em

Radiologia, a  situação se assemelha às  contratações  por  excepcional  interesse público de

auxiliares administrativos, enfrentadas na parte “Nível Fundamental”, acima. 

Para o caso de técnicos em enfermagem, a então gestão chegou em julho de

2016 com um total de 90 (noventa) técnicos contratados precariamente, mesmo diante de um

total de 44 (quarenta e quatro) aprovados no cadastro de reserva. 

Como anteriormente destacado, o comportamento do então gestor público e

candidato  à  reeleição  em firmar  contratos  por  excepcional  interesse  público,  em volume

superior ao número de contratos celebrados nos anos anteriores, sem sequer observar a ordem

de  classificação  no  certame e  a  ausência  de  qualquer  justificativa,  bem como as  demais

irregularidades enfrentadas tanto no âmbito da recomendação expedida quanto no bojo da

ação civil pública ajuizada, demonstra uma postura com impacto direto no pleito. 

Nível Superior:

Analisando as contratações para cargos de nível superior6, chama a atenção

os  cargos  de  Administrador,  Bioquímico  e  Procurador. Para  esses  cargos  existiam

candidatos aprovados em número superior ao quantitativo de vagas oferecidas, mas, mesmo

5 Não foram convocados os aprovados para o cargo de Técnico em Edificações, mas também não foram celebrados contratos
por excepcional interesse público.
6 Para os cargos de Analista de Sistema, de Analista de TI, Contador e Geógrafo, não foram firmados contratos precários.
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assim, foram efetuados contratos por excepcional interesse público. 

Para o cargo de  bioquímico existiam 05 (cinco) vagas,  com 34 (trinta e

quatro)  aprovados,  apenas  04  (quatro)  convocações  e  03  (três)  contratos  por  excepcional

interesse  público  em  julho  de  2016.  O  mesmo  ocorreu  com  o  cargo  de Procurador

Municipal, para o qual foram abertas 05 (cinco) vagas, com 84 (oitenta e quatro) aprovados,

mas  convocados  apenas  02  (dois)  aprovados  e  firmados,  em julho  de  2016,  04  (quatro)

contratos por excepcional interesse público. 

Além da situação da não convocação dos candidatos aprovados e seguindo a

mesma  sistemática  identificada  com relação  aos  cargos  já  acima  identificados,  de  outros

níveis de escolaridade, verifica-se que, mesmo diante de candidatos aprovados, o então gestor

efetuou contratações por excepcional interesse público sem observar a lista de classificação.

Embora, para algumas situações, tivessem sido convocados todos aqueles dentro do número

de  vagas,  existiam  candidatos  aprovados,  os  quais  poderiam  ser  contratados  para  as

necessidades da administração pública, ainda que forma precária. 

O  cenário  retratado  no  parágrafo  pregresso  ocorreu  com  os  cargos  de

Auditor Fiscal, Assistente Social, Enfermeiro (com 64 contratos por excepcional interesse

público  e  251  candidatos  no  cadastro  de  reserva),  Farmacêutico,  Fisioterapeuta,

Fonoaudiólogo e Odontólogo (com 24 contratos por excepcional interesse público, em julho

de 2016, e 17 candidatos no cadastro de reserva).

Magistério:

Por  fim,  com  relação  aos  cargos  relacionados  ao  magistério,  chama  a

atenção o volume de contratos firmados para professor, que atingiu, em julho de 2016, 378

(trezentos e setenta e oito) contratos precários.

Ainda  que  não  seja  possível  relacionar  os  contratos  de  professores

constantes  do  sistema SAGRES com os  cargos  de  professores  especificados  no  edital  do
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concurso público em foco, veja que a gestão utilizou-se de uma denominação abrangente ao

inserir  os  dados  no  ambiente  virtual  do  TCE-PB,  não sendo possível  concluir  que  todos

aqueles aprovados no concurso não teriam condições de ministrar as mesmas disciplinas que

os contratados,  de forma precária,  ministrariam no Município.  Por outro lado, caberia,  no

mínimo, uma justificativa plausível por parte da então gestão pública, o que não ocorreu no

curso da demanda cível. 

Corroborando  esse  entendimento,  observa-se  da  tabela,  em  anexo7,  que

candidatos aprovados para cargos de professor distintos foram contratados por excepcional

interesse público como “professor contratado”. No mesmo sentido, candidatos aprovados para

outros  cargos  (diversos  do  magistério)  também  foram  contratados  como  “professor

contratado”. 

Avançando, e superada a análise quanto aos cargos oferecidos, veja que

não se está aqui a discutir a essencialidade ou não das contratações, haja vista a ausência de

elementos nesse sentido, mas a significativa evolução no quadro de pessoal do ente federativo

em testilha sem observar o quadro de reserva existente e mesmo diante de uma recomendação

e de uma ação civil pública discutindo exatamente a situação aqui retratada. 

Ressalte-se,  e  como  já  destacado,  que  não  se  observou  quando  das

contratações  por  excepcional  interesse  a  relação  de  candidatos  aprovados  e  constante  do

quadro de reserva, ou seja, as pessoas contratadas não são aquelas que foram aprovadas no

certame,  com  exceção  dos  poucos  candidatos  aprovados  a  seguir  nominados  (conforme

demonstra a tabela 5.3): Marcos Antônio Lopes da Silva (aprovado para o cargo de digitador

e  contratado  para  Ajudante  de  Pedreiro);  Débora  de  Oliveira  Augusto (contratada  para

Enfermeira); Danielle Barbalho Porpino (contratada para Enfermeira); José Hilton Rangel

Santos (contratado para Enfermeiro);  Lidiane Cristine de Macedo Fernandes (contratada

para Fonoaudióloga); Jackson Resende de Lima (contratado para Professor); Maria da Luz

7 Planilha “Aprovados o concurso que foram contratados por excepcional interesse” constante da tabela e também impressa. 
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Silva (contratada para Professora); Walter Lúcio Dias (contratado para Professor); Adrielly

Zhong Monteiro (contratada para Professora), Mateus Medeiros da Silva Tavares de Melo

(aprovado para agente administrativo e contratado para digitador),  Márcia Constâncio da

Silva  (aprovada  para  agente  administrativo  e  contratada  para  professora), Eliton  Alves

Pereira (aprovado para agente administrativo e contratado para professor),  Iane Caroline

Cezar  Ferreira  (aprovada  para  agente  administrativo  e  contratada  para  professora)  e

Arlington  Bruno  Santos  Eugênio  da  Silva  (aprovado  para  agente  administrativo  e

contratado para professor).

Tal  fato  torna  a  conduta  do  gestor  ainda  mais  grave,  pois  os  aprovados

foram, inclusive, excluídos das contratações por excepcional interesse público.

Além  do  mais,  vê-se  que  muitas  contratações  foram  para  funções  de

necessidade permanente, e não temporária de excepcional interesse público, haja vista o não

provimento integral dos cargos ofertados mesmo diante da presença de vários aprovados no

concurso  público.  Optou-se,  o  gestor,  pela  realização  de  contratações  precárias,  em

considerável volume e em pleno ano eleitoral, com inequívoco reflexo no pleito. 

Nesse  contexto,  registre-se  que  as  contratações  a  título  precário  são

incontroversas, uma vez que o próprio Recorrente admitiu que o Município já vinha fazendo

nomeações  para  o  provimento  de  cargos  em  comissão  e  realizando  contratações  por

excepcional interesse público (f. 108).

Cumpre consignar, ainda, que o Recorrente, o Sr.  EXPEDITO PEREIRA

DE SOUZA, foi devidamente provocado, pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, por

meio da Recomendação n.º 003/214 e da Ação Civil Pública n.º 0801401-63.2015.8.15.0751,

medidas voltadas justamente a atenuar as inconsistências no quadro de pessoal do Município

de  Bayeux,  não  cabendo,  portanto,  qualquer  alegação de  boa-fé.  Muito  pelo  contrário.  A

manutenção desse cenário,  com inúmeros  cargos precários à  disposição da Administração
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Pública tem reflexo direto no capital politico do gestor. 

Sobre o tema, e como muito bem explicitado pela Ministra Rosa Weber, ao

proferir  seu  voto  no  RO  n.º  221131/AP (DJE  de  06/04/2018),  “uma  das  formas  mais

tradicionais  de  utilização  da  máquina  pública  em  prol  de  interesses  privados  é  a

contratação  de  servidores  pelo  Estado  com  base  não  no  mérito,  mas  no  desejo  do

governante de privilegiar alguns, perseguir outros ou obter o voto de outros tantos. Essa

realidade foi  muito reduzida desde a instituição da universalização do concurso público,

efetivada pela Constituição de 1988, mas, infelizmente, ainda não se tornou realidade plena

em todo o país”.

No caso em disceptação, a contratação imotivada de inúmeros servidores a

título precário, mesmo diante de concurso público válido e vigente na municipalidade, leva à

conclusão de que o ora Recorrente, o Sr. EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA, valendo-se de

sua  qualidade  de  gestor  municipal,  agiu  com  nítido  desvio  de  finalidade  e  motivação

eleitoreira, a fim de lograr êxito em sua reeleição, afetando, por conseguinte, a legitimidade e

a normalidade do pleito.

Colaciona-se, na oportunidade, trecho do elucidativo voto proferido pelo e.

Min. Gilmar Mendes,  no REspe n.º  134-26/CE (Re. desig Min. Admar Gonzaga,  DJE de

26/10/2015),  onde  Sua  Excelência  confirma  a  gravidade  da  contratação  excessiva  de

servidores sem concurso em ano eleitoral, apta à configuração do abuso de poder político,

destacando o manifesto intuito eleitoreiro dos gestores e candidatos à reeleição que assim

procedem:

“Ora,  a  contratação de  262 servidores,  em município  pequeno,

para atuar no ano eleitoral, sem prévio concurso público, inclusive

algumas de caráter permanente, configura grave abuso do poder

politico,  pois,  além  de  algumas  terem  sido  realizadas  já  em
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período vedado – o que dispensa maiores  discussões  acerca da

finalidade eleitoral da conduta –, muitas outras foram realizadas

mesmo  em  vigência  de  concurso  público,  repercutindo  no

processo eleitoral de 2012.

Além disso, não se pode perder de vista, com base na compreensão

da  própria  realidade,  que  os  recorrentes  eram  candidatos  a

reeleição,  sendo  exigível  dos  gestores,  no  curso  do  primeiro

mandato, a melhor avaliação das necessidades do município ou,

excepcionalmente, a contratação temporária em anos anteriores.

Contudo, é óbvio, deixaram a concentração justamente para o ano

das  eleições,  considerando  o  impacto  que  essa  inserção  de

servidores  em diversas  áreas,  notadamente  naquelas  sensíveis  a

população –  saúde,  assistência  social  e  educação -,  geraria  no

município, que possui cerca de 20 mil habitantes.”

Nesse sentido, os atos do então prefeito candidato à reeleição são aptos a

atrair as sanções previstas no artigo 22, XIV e XVI, da Lei Complementar n.º 64/90: 

Art.  22.  Qualquer  partido  político,  coligação,  candidato  ou

Ministério  Público  Eleitoral  poderá  representar  à  Justiça

Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando

fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura

de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso

do  poder  econômico  ou  do  poder  de  autoridade,  ou  utilização

indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício

de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito (…).

XIV  –  julgada  procedente  a  representação,  ainda  que  após  a
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proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do

representado e de quantos hajam contribuído para a prática do

ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a

se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se

verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato

diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou

pelo  desvio  ou abuso do poder  de  autoridade ou dos  meios  de

comunicação,  determinando  a  remessa  dos  autos  ao  Ministério

Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for

o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências

que a espécie comportar; (Redação dada pela Lei Complementar

nº 135, de 2010).(…).

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a

potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas

a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. (Incluído pela

Lei Complementar nº 135, de 2010) (...)” 

Na  lição  de  José  Jairo  Gomes,  o  abuso  de  poder  na  esfera  eleitoral8

compreende: “o mau uso de direito, situação ou posição jurídicas com vistas a se exercer

indevida  e  ilegítima  influência  em  dada  eleição.  Para  caracterizá-lo,  fundamental  é  a

presença  de  uma conduta  em desconformidade  com o  Direito  (que  não  se  limita  à  lei),

podendo ou não haver desnaturamento dos institutos jurídicos envolvidos. No mais das vezes,

há  a  realização  de  ações  ilícitas  ou  anormais,  denotando  mau uso  de  uma situação  ou

posição jurídicas ou mau uso de bens e recursos detidos pelo agente ou beneficiário ou a eles

disponibilizados,  isso sempre com o objetivo de se influir  indevidamente em determinado

pleito eleitoral.”

8 Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral/ José Jairo Gomes – 12. ed. - São Paulo: Atlas, 2016, p. 283.
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Prosseguindo, o  aludido doutrinador,  discorrendo  acerca  da  atuação  dos

agentes públicos, esclarece9:

“Ao realizarem seus misteres, os agentes públicos devem sempre

guardar obediência aos princípios constitucionais regentes de suas

atividades, nomeadamente os previstos no artigo 37 da Lei Maior,

entre os quais avultam: legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade, eficiência, licitação e o concurso público.” (sem grifo

no original)

Com efeito, os fatos apurados no decorrer destes autos apontam, de forma

inequívoca,  para  a  utilização  da  máquina  administrativa  em  prol  da  candidatura  do

Recorrente, incidindo em manifesto abuso do poder político, com aptidão e gravidade para

interferir na disputa eleitoral e, portanto, afetar a legitimidade do pleito.

Quanto à gravidade, o fato do Investigado não ter sido eleito não elide a sua

caracterização.  Em  outras  palavras,  a  derrota  no  certame  não  afasta  automaticamente  a

gravidade do ilícito eleitoral, sendo necessário ponderar, de forma detida e caso a caso, os

efeitos  nocivos  causados  à  normalidade  do  processo  eletivo.  Nesse  sentido,  no  Recurso

Especial Eleitoral n.º 19847, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,

Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 42, Data 04/03/2015, Página 219/220, o

TSE destacou que: “ (…) Tal como já ressaltado, a investigação da gravidade leva em conta

as circunstâncias do fato em si e não o seu efetivo potencial de influência no pleito. Dessa

forma, a oferta de valores a candidato, com intuito de comprar-lhe a candidatura é, por si,

conduta grave, pois exorbita do comportamento esperado daquele que disputa um mandato

eletivo,  e que deveria fazê-lo de forma equilibrada em relação aos demais concorrentes

(...)”.

9 Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral/ José Jairo Gomes – 12. ed. - São Paulo: Atlas, 2016, p. 286.
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Pois  bem.  O  próprio  contexto  da  disputa  eleitoral,  por  si  só,  já  possui

enorme  aptidão  para  provocar  um  clima  de  incerteza  entre  os  servidores  contratados,

prestadores de serviço e comissionados, em razão do vínculo precário desse tipo de admissão,

e tal situação, no caso os autos, foi agravada diante da ausência de convocação dos candidatos

aprovados e do número considerável de contratos firmados em 2016, totalizando 2.035 (dois

mil  e  trinta  e  cinco)  contratos,  em julho  de  2016,  com impacto,  no  mesmo mês,  de  R$

2.630.818,17 (dois milhões,  seiscentos  e trinta  mil,  oitocentos e  dezoito reais  e dezessete

centavos).

Ainda, deve-se ponderar os efeitos e a extensão dos atos de contratação, os

quais,  além  de  atingirem  todo  o  núcleo  familiar  do  contratado,  gerando  sentimento  de

gratidão,  conferem  ao  gestor  um  importante  instrumento  de  manipulação  com  potencial

nefasto no pleito. 

Em resumo, pesa em desfavor do Recorrente: 1) a existência de concurso

público  devidamente  homologado  com  aprovados  não  convocados;  2)  a  instauração  de

inquéritos civis, expedição de recomendação e propositura de ação civil pública objetivando a

nomeação dos aprovados no concurso público; 3) a contratação de inúmeros servidores por

excepcional interesse público sem observar o quadro de reserva e as vagas do certame em

foco; e 4) o significativo volume de contratos por excepcional interesse público celebrados,

no ano de 2016, em quantitativo superior aos anos anteriores. 

Em conclusão, não cabe aqui ventilar que houve qualquer inovação na causa

de pedir da presente demanda. Pelo contrário. O que houve foi a identificação de elementos

públicos e notórios,  seguindo a inteligência do  art.  23,  da LC n.º  64/90,  com o devido

enfrentamento  a  partir  dos  balizamentos  constantes  da  causa  de  pedir,  que  imputou  aos

Investigados  a  utilização  do  quadro  de  servidores  do  Município  com  reflexo  direto  nas

eleições. Nesse sentido, o comportamento do então prefeito, e ora Recorrente, mesmo diante

de toda a discussão jurídica que se travou sobre o tema teve efetivo reflexo no pleito. 
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Ministério Público Eleitoral
Procuradoria Regional Eleitoral na Paraíba

Assim, diante da análise do acervo probatório presente nos autos,  restou

demonstrado o abuso do poder político imputado na inicial da presente Ação de Investigação

Judicial Eleitoral – AIJE.

Diante do exposto,  o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL mantém

integralmente o seu parecer anterior (ff. 173/186) no tocante à questão preliminar e, no

mérito,  manifesta-se  pelo  DESPROVIMENTO  do  presente  recurso,  devendo  ser

mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Sr.

EXPEDITO  PEREIRA DE SOUZA à  pena  de  inelegibilidade  para  as  eleições  a  se

realizarem nos 8 (oito) subsequentes à eleição de 2016. 

João Pessoa, 19 de setembro de 2018

VICTOR CARVALHO VEGGI
Procurador Regional Eleitoral
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