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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA 
61ª ZONA ELEITORAL - BAYEUX

 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600788-52.2020.6.15.0061 
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA 
INVESTIGADA: LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO 
 

DECISÃO
 
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) POR ABUSO DE
PODER ECONÔMICO, proposta pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em
face de LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO, prefeita e candidata à prefeitura municipal
pela Coligação Por Amor a Bayeux.
Narra que a prefeita chegou ao Poder Executivo Municipal através de eleição indireta e posse
em 19 de agosto de 2020 e, desde então, viria praticando os maiores e escancarados desmandos
políticos e financeiros visando o sucesso de sua campanha e que nesta ação, abordará o
aumento ocorrido na contratação de servidores em plena campanha eleitoral.
Afirma que 

No site “Portal da Transparência”, através do link
https://siteseticons.com.br/portal/faces/pages/despesa/pessoal.xhtml, percebe-se o
aumento das despesas referentes a contratação por tempo determinado, como a
seguir demonstrado:

Luciene, como dito, assumiu a chefia da gestão municipal em 19 de agosto de 2020,
quando a folha de pagamento já estava “fechada”. Nota-se nos gráficos de setembro e
outubro de 2020, a estranheza do aumento de R$ 416.717,10, referentes a
contratação de servidores por tempo determinado.
Este tipo de contratação pressupõe necessidade temporária de excepcional interesse
público (art. 37, inc. IX, da CF/885 ). INDAGA-SE: Qual o interesse público teve o
município, em plena campanha eleitoral¸ para onerar sua folha de pagamento neste
tipo de contratação em 15,02%?
Analisemos, agora, os gráficos divulgados no Sistema Sagres On line do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba, referentes a folha de pagamento de pessoal do
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município de Bayeux (https://sagres.tce.pb.gov.br/municipio_index.php), referentes
aos meses de agosto e setembro de 2020. PASMEM. Até a presente data a atual
gestão não disponibilizou a folha referente ao mês de outubro de 2020.
[Após alguns prints de tela do sistema SAGRES] Percebe-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. Foi a maior folha
de pagamento de cargos comissionados da história de Bayeux. Um aumento
equivalente a 42,36%.

Informa que isto se constituiria em conduta vedada, na forma do art. 73, inc. V, incisos “a” e “d” da
Lei nº 9.504/97 e que teria havido um "expressivo número de servidores temporários
e comissionados, arrebanhados pela atual gestão, em plena campanha eleitoral, faço questão de
sempre frisar, configura captação ilícita de sufrágio e abuso de poder " e, por sua vez,
"consubstanciam hediondo desvio de finalidade administrativa e perfectibiliza o abuso de
poder econômico qualificado, a ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 22, XIV da LC
nº 64/90".
Ao final, requereu, de forma liminar:

Que a investigada apresente a folha de pessoal referente ao mês de outubro de 2020,
nela contendo o número de cargos comissionados e temporários, tal qual
disponibilizada normalmente no site “sagres on line” do TCE/PB, eis que no mês
referenciado houve clara afronta ao art. 5º, § 1º, inc. II da Resolução Normativa – RN –
TC 03/20147 , que dispõe sobre o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado
da Paraíba dos balancetes mensais, de informações complementares e de
demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e dá outras providências.
Que a investigada apresente as folhas de pessoal dos meses subseqüentes
(novembro e dezembro DE 2020), tão logo haja o fechamento das referidas despesas,
conforme expressamente determinado no dispositivo normativo antes referenciado

E, de forma meritória, a procedência da ação para:
NEGAR o diploma a LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO ou lhe CASSAR, se
no curso da ação vier a lhe ser outorgado, por violação ao art. 30-A § 2º da Lei nº
9.504/97;
CASSAR o registro ou o diploma de LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO, bem
assim, aplicar-lhe multa, em valor que deve ser fixado por dosimetria judicial,
considerando a gravidade da conduta, por violação ao art. 41-A da lei nº 9.504/97.

ÉO BREVE RELATÓRIO.
Os prints trazidos do sistema SAGRES são, sem dúvida, início de prova que traz uma "fumaça do
bom direito" e, obviamente, com o dinheiro público sendo utilizado mês-a-mês pela gestora,
aliado ao estranho retardo de prestar as informações ao TCE-PB desde o mês de outubro,
conforme EU acessei neste momento no sistema SAGRES e verifiquei o atraso, ao arrepio da
resolução pertinente:
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●

●

Ainda, há legitimidade do autor (art. 22 da LC 64/90) e os temas invocados podem sim servir de
base para o suscitar desta ação e, por isso, deve prosseguir legalmente (inciso I, a, da norma
retro referenciada).
Ex positis, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA PARA determinar que a representada apresente,
no prazo de 5 dias:

a folha de pessoal referente ao mês de outubro de 2020, nela contendo o número de cargos
comissionados e temporários, tal qual disponibilizada normalmente no site “sagres on line” do
TCE/PB;
em caso do prolongamento desta ação, apresente as folhas de pessoal dos meses
subsequentes (novembro e dezembro DE 2020), tão logo haja o fechamento das referidas
despesas.

NOTIFIQUE-SE a representada do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda
via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5
(cinco) dias, ofereça ampla defesa e cumpra com a liminar deferida, juntada de documentos e rol
de testemunhas, se cabível.
Bayeux, data e hora da assinatura eletrônica.

EULER Paulo de Moura  JANSEN 
JUIZ ELEITORAL
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Segue AIJE em 08 laudas digitalizadas.
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 61ª ZONA ELEITORAL 
 

Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral da Paraíba – Bayeux/PB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Promotor 

Eleitoral adiante firmado, no uso de suas atribuições institucionais, vem à presença 

de Vossa Excelência, com esteio nos arts. 191 e 222 da Lei Complementar nº 

64/90, art. 14, § 9º3, c/c o art. 37, “caput” da Constituição da República4, propor a 

presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) POR 
                                         
1 Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, 
em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo 
Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais. 
 
2 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:        (Vide Lei nº 9.504, de 1997) 
 
3  Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de 
proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do 
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.         (Redação dada pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 4, de 1994) 
4 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 61ª ZONA ELEITORAL 
 

ABUSO DE PODER ECONÔMICO C/C PEDIDO LIMINAR em face de 

LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO, brasileira, casada, portadora do 

CPF nº  057.472.764-76, candidata a Prefeita pelo Município de Bayeux/PB, pela 

Coligação Por Amor a Bayeux (CNPJ nº 38.743.804/0001-53), podendo ser 

localizada na Prefeitura Municipal deste município ou nos demais endereços que 

comumente se encontra, dentre eles sua residência, pelas razões fáticas e jurídicas 

adiante expostas. 

  Como se sabe, em 19 de agosto de 2020, a investigada, 

antes vereadora, apelidada “Luciene de Fofinho”, foi eleita de forma INDIRETA 

prefeita constitucional de Bayeux. 

     A partir disto e já na qualidade de gestora do poder 

executivo municipal e candidata a permanecer no cargo, Luciene Gomes, como 

assim passou a ser chamada, vem praticando os maiores e escancarados desmandos 

políticos e financeiros visando o sucesso de sua campanha. 

    Na presente ação, abordaremos o aumento ocorrido na 

contratação de servidores em plena campanha eleitoral. 

    No site “Portal da Transparência”, através do link  

https://siteseticons.com.br/portal/faces/pages/despesa/pessoal.xhtml, percebe-se o 

aumento das despesas referentes a contratação por tempo determinado, como a 

seguir demonstrado: 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 61ª ZONA ELEITORAL 
 

    Luciene, como dito, assumiu a chefia da gestão municipal 

em 19 de agosto de 2020, quando a folha de pagamento já estava “fechada”. 

    Nota-se nos gráficos de setembro e outubro de 2020, a 

estranheza do aumento de R$ 416.717,10, referentes a contratação de servidores por 

tempo determinado. 

       Este tipo de contratação pressupõe necessidade 

temporária de excepcional interesse público (art. 37, inc. IX, da CF/885).  

    INDAGA-SE: Qual o interesse público teve o 

município, em plena campanha eleitoral¸ para onerar sua folha de pagamento 

neste tipo de contratação em 15,02%? 

    Analisemos, agora, os gráficos divulgados no Sistema 

Sagres On line do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, referentes a folha de 

pagamento de pessoal do município de Bayeux 

(https://sagres.tce.pb.gov.br/municipio_index.php), referentes aos meses de agosto e 

setembro de 2020.  

    PASMEM. Até a presente data a atual gestão não 

disponibilizou a folha referente ao mês de outubro de 2020 

 
 

                                         
5 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 61ª ZONA ELEITORAL 
 

 
    Percebe-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. 

    Foi a maior folha de pagamento de cargos 

comissionados da história de Bayeux. Um aumento equivalente a 42,36%. 

    Analisemos o art. 73, inc. V, incisos “a” e “d” da Lei nº 

9.504/97: 
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: 
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou 
dispensa de funções de confiança; 
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e 
expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 

    Até que se prove em contrário, o dispositivo antes 

transcrito foi ferido de morte. O expressivo número de servidores temporários e 

comissionados, arrebanhados pela atual gestão, em plena campanha eleitoral, faço 

questão de sempre frisar, configura captação ilícita de sufrágio e abuso de poder 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 61ª ZONA ELEITORAL 
 

político e econômico, capaz de causar desequilíbrio na disputa eleitoral e evidente 

prejuízo potencial à lisura do pleito.     

    As práticas abusivas de Luciene Gomes consubstanciam 

hediondo desvio de finalidade administrativa e perfectibiliza o abuso de poder 

econômico qualificado, a ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 22, XIV 

da LC nº 64/906. 

               Considerando que as atitudes acintosas da candidata 

Luciene Gomes está sendo feita em plena campanha eleitoral, é fácil deduzir que o 

objetivo é obter o voto do eleitor, usando a máquina pública. O mais leigo dos leigos 

facilmente percebe isto. 

       Pela prova carreada aos autos, não há dúvidas de que a 

investigada vem utilizando um esquema ilícito com o objetivo claro de angariar os 

votos dos eleitores. As evidências gritantes constatadas e ora apresentadas não 

deixam qualquer dúvida quanto a intenção de compra de voto e atropelo a legislação 

pertinente visando sentar na principal cadeira do Poder Executivo Municipal. 

     Por tudo quanto foi dito, o Ministério Público Eleitoral 

requer, LIMINARMENTE: 

 Que a investigada apresente a folha de pessoal referente ao mês de outubro 

de 2020, nela contendo o número de cargos comissionados e temporários, tal 

qual disponibilizada normalmente no site “sagres on line” do TCE/PB, eis que 

no mês referenciado houve clara afronta ao art. 5º, § 1º, inc. II da Resolução 

                                         
6   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:        (Vide Lei nº 9.504, de 1997) 
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a 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) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 61ª ZONA ELEITORAL 
 

Normativa – RN – TC 03/20147, que dispõe sobre o encaminhamento ao 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba dos balancetes mensais, de 

informações complementares e de demonstrativos exigidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal e dá outras providências. 

 Que a investigada apresente as folhas de pessoal dos meses subseqüentes 

(novembro e dezembro DE 2020), tão logo haja o fechamento das referidas 

despesas, conforme expressamente determinado no dispositivo normativo 

antes referenciado 

       Após a análise dos pedidos feitos em sede de liminar, 

requer: 

 O recebimento da inicial, imprimindo-se ao feito o rito previsto no art. 22 da 

LC 64/90, conforme determina o § 1º do art. 30-A8 e art. 41-A da Lei nº 

9.504/979; 

 A notificação da investigada para, querendo, apresentar defesa em cinco dias e 

PROVAR A NECESSIDADE DAS CONTRATAÇÕES REFERENCIADAS 

NESTA AIJE (art. 22, I, “a” da LC nº 64/9010); 

                                         
7 Art. 5º. Até o último dia do mês seguinte ao de referência, os Gestores Públicos enviarão, exclusivamente 
por meio eletrônico, os balancetes mensais da administração, abrangendo os atos de gestão praticados no mês a 
que se referirem. 
§1º. As informações e documentos a serem encaminhadas através do SAGRES CAPTURA compreenderão: 
II - os atos de gestão de pessoal e folha de pessoal; 
 
8 Art. 30-A.  Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 
(quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial 
para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de 
recursos.      (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)       (Vide Emenda Constitucional nº 107, de 2020) 
§ 1o  Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei 
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.     (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

§ 2o  Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao 
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.        (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

9 Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta 
Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura 
até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do 
diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 
1990.      (Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999) 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 61ª ZONA ELEITORAL 
 

 A procedência desta ação para o fim de: 
 

  a) NEGAR o diploma a LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO ou 

lhe CASSAR, se no curso da ação vier a lhe ser outorgado, por violação ao art. 30-A 

§ 2º da Lei nº 9.504/97; 

  b) CASSAR o registro ou o diploma de LUCIENE ANDRADE GOMES 

MARTINHO, bem assim, aplicar-lhe multa, em valor que deve ser fixado por 

dosimetria judicial, considerando a gravidade da conduta, por violação ao art. 41-A 

da lei nº 9.504/97. 

      Para provar o alegado, requer o Ministério Público 

Eleitoral o depoimento pessoal da investigada, bem como a oitiva das testemunhas 

adiante arroladas: 

      Outrossim, reserva-se ao direito de pugnar pela produção 

de outras provas que se fizerem necessárias, por ocasião da fase de diligências a que 

alude o art. 22, da Lei Complementar nº 64/90. 

 
 

 Bayeux, 13 de novembro de 2020. 
  
 

 DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ 
PROMOTOR ELEITORAL – 61ª ZONA 

 

 

 
                                                                                                                             
10 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:        (Vide Lei nº 9.504, de 1997) 
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, 
adotará as seguintes providências: 
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via 
apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível; 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 61ª ZONA ELEITORAL 
 

ROL DE TESTEMUNHAS: 

1. Mário Duarte de Lima (CPF nº 059.704.344-26) 
     Avenida Estrela nº 157 
     Centro 
     Bayeux/PB 
     CEP 58306-190 
     Fone/Whatsapp: (83) 86379012 
       
2. Arivaldo Nogueira Lima Júnior (CPF nº 804. 954.004-91) 

Rua Francisco de Almeida, nº 164  
Sesi 
Bayeux/PB  

      CEP 58305-350 
      Fone/Whatsapp: (83) 98867-1783 
 
3. Handerson Gonçalves de Souza (CPF: 015.901.304-64) 
    Avenida Brasil, nº 146 
    Sesi 
    Bayeux/PB 
    CEP 58111-340 
    Fone/Whatsapp: (83) 8834-4604 
 
4. Roberto Sérgio de Figueiroa (CPF: 788.384.954-91) 
     Rua: Flávio Maroja Filho, nº 216  
     Sesi  
     Bayeux/PB  
     CEP: 58306-090 
     Fone/Whatsapp: (83) 98603-8945 
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