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RELATOR Ministro Og Fernandes

Egrégio Tribunal Superior Eleitoral,

PA R E C E R

Eleições 2014. Ação de investigação judicial eleitoral. Governador. Vice-
Governador.  Recurso  ordinário.  Abuso  de  poder  político.  Conduta
vedada.  Exonerações  e  nomeações  maciças  em  período  proscrito.
Gravidade da conduta. 
1.  Constitui  indevida  inovação  recursal  tratar  de  fatos  não  articulados  na
petição  inicial  de  AIJE  e  acerca  dos  quais  não  se  manifestou  o  Tribunal
Regional, não sendo hipótese de fato novo.
2. A contratação injustificada, com consequente aumento nos custos de folha de
pagamento, de servidores temporários, nos três meses que antecedem o pleito
eleitoral, além de conduta vedada prevista no inciso V do art. 73 da Lei nº
9.504/97,  configura  abuso  de  poder  político  do  Governador  candidato  à
reeleição, especialmente face ao contexto de maciças exonerações e nomeações
de  milhares  de  cargos  comissionados  no  funcionalismo  público  estadual,  a
princípio desvinculadas do interesse público, em ano eleitoral.
3. A conduta em questão preencheu o requisito da gravidade, previsto no art.
22,  XVI,  da  Lei  Complementar  nº  64/90,  ante  o  comprometimento  da
igualdade de chances, normalidade e legitimidade das eleições. 

Parecer pelo parcial provimento do recurso ordinário interposto pela Coligação
“A Vontade do Povo” e pelo desprovimento dos recursos ordinários interpostos
por Ricardo Vieira Coutinho e Partido Socialista Brasileiro.
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1. Trata-se de recursos ordinários interpostos pela Coligação “A Vontade do
Povo”  (fls.  2188-2247),  por  Ricardo  Vieira  Coutinho  (fls.  2165-2178)  e  pelo
Partido Socialista Brasileiro – PSB (fls. 2249-2263), contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba (fls. 1890-1931). 

2. Consta dos autos que a Coligação “A Vontade do Povo” propôs ação de
investigação judicial eleitoral em face de Ricardo Vieira Coutinho e Ana Lígia Costa
Feliciano, candidatos eleitos, respectivamente, aos  cargos de Governador  e  Vice-
Governadora  do Estado da  Paraíba, nas  eleições  de  2014. Como assistentes  do
investigante figuram Cássio Rodrigues da Cunha Lima e Ruy Manuel  Carneiro
Barbosa  de  Aça  Belchior.  Como  assistente  dos  investigados,  figura  o  Partido
Socialista Brasileiro.

3. Imputou-se  aos  investigados,  na  origem,  a  prática  de  abuso  de  poder
político – nos termos do art. 73 da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Lei Complementar
nº 64/90 – consubstanciada em:

a) exonerações e nomeações em massa de funcionários públicos
por motivação política;

b) inviabilização das atividades da Vice-Governadoria em razão da
exoneração de 100% dos cargos em comissão do setor;

c) demissão e admissão injustificadas de prestadores de serviços
temporários dentro dos noventa dias que antecedem o pleito;

d) concessão de vantagens e benefícios financeiros aos servidores
públicos em ano eleitoral;

e)  utilização  de  servidores  públicos  estaduais  em  prol  da
campanha política dos investigados e em detrimento da campanha
de seus adversários.

4. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial, condenando o investigado Ricardo Coutinho à pena de
multa  de  trinta  mil  reais  por  infringência  ao  art. 73, V, da  Lei  nº  9.504/97, e
absolvendo Ana Lígia Costa Feliciano. O acórdão foi assim ementado (fls. 1890-
1931):

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.  ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER.
DIVERSIDADE DE FATOS INTEGRANTES DA CAUSA DE PEDIR.  PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. DOAÇÃO
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ELEITORAL À COLIGAÇÃO INVESTIGANTE.  CONJUNTURA INSUFICIENTE A DENOTAR

INTERESSE NO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.  HIPÓTESE QUE NÃO SE ADÉQUA ÀS

PREVISÕES NORMATIVAS. ART. 405, § 3º, DO CPC/73. RELAÇÃO AFETIVA DE AMIZADE.
MATÉRIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM ARGUI A AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DE

ÂNIMO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
REELEIÇÃO DE OCUPANTE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO. OPÇÃO LEGISLATIVA DO

LEGISLADOR CONSTITUCIONAL DERIVADO.  PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA.  EXERCÍCIO CONTEMPORÂNEO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E DOS

COMPROMISSOS ELEITORAIS.  POSSIBILIDADE.  PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E

LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.  PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO.
AUTORIDADE NOMEANTE E SERVIDOR NOMEADO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO MÍNIMO DE

CONFLUÊNCIA FUNCIONAL E COMUNHÃO DE DESÍGNIOS.  NECESSIDADE.  EXERCÍCIO DE

JUÍZO DE PONDERAÇÃO ACERCA DAS PREDILEÇÕES IDEOLÓGICAS E POLÍTICAS E A

EXISTÊNCIA OU NÃO DE AFINIDADE DE CONVICÇÕES E COMPREENSÕES.  ABUSO DE

PODER.  NÃO CONFIGURAÇÃO.  DESVIO DE FINALIDADE.  ÔNUS PROBATÓRIO DA

INVESTIGANTE. JUÍZOS PRESUNTIVOS OU INDICIÁRIOS. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO

CONDENATÓRIA.  INSUFICIÊNCIA.  ATUAÇÃO MINIMALISTA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS E IMPRESSÕES DE PUBLICAÇÕES EM SÍTIOS ELETRÔNICOS.
DIMINUTO VALOR PROBATÓRIO. ADMISSÃO TEMPORÁRIA HAVIDA DURANTE O PERÍODO

VEDADO.  PRESTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS GENÉRICAS PELO ÓRGÃO TOMADOR DOS

SERVIÇOS.  INSUFICIÊNCIA.  AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTREM A

NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU FUNCIONAMENTO INADIÁVEL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ESSENCIAIS.  CONDUTAS VEDADAS.  ART.  73,  DA LEI N.  9.504/97.  BEM JURÍDICO

PROTEGIDO.  IGUALDADE DA DISPUTA.  POTENCIALIDADE PARA COMPROMETER A

TOTALIDADE DO PLEITO OU ALTERAR SEU RESULTADO.  DESNECESSIDADE.  PRÁTICA DO

ATO TIPIFICADO.  SUFICIÊNCIA.  PRESUNÇÃO OBJETIVA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA.
PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PECUNIÁRIO EM ANO ELEITORAL.  CONTINUIDADE DE

POLÍTICA PÚBLICA.  POSSIBILIDADE.  EDIÇÃO DE DECRETOS DE SUPLEMENTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA.  MEDIDA ESTIMATIVA.  REPRIMENDA A SER COMINADA.  JUÍZO DE

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.  MULTA.  CAPACIDADE ECONÔMICA DO

INFRATOR. GRAVIDADE DA CONDUTA. REPERCUSSÃO DO ILÍCITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL

DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO 1.º INVESTIGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANTO À
2.ª INVESTIGADA.
1. A realização de doação eleitoral em benefício de parte integrante da lide de
ação de investigação judicial eleitoral não gera a suspeição da testemunha, não
podendo ser considerado que em tal situação esta detenha algum interesse no
deslinde  da  controvérsia,  já  que  a  hipótese  não  se  adéqua  às  previsões
normativas dispostas nos incisos do art. 405, § 3º. do Código de Processo Civil
de 1973.
2. Não havendo prova nos autos de que as testemunhas possuem relação afetiva
de amizade com os candidatos que integraram a coligação investigante que as
arrolou e não se verificando a existência de interesse na resolução do litígio, não
há fundamento legal para presumir-se que elas se encontram em um estado de
parcialidade  que  prejudique  o  valor  probatório  das  suas  oitivas,  devendo  a
ausência  de  isenção  de  ânimo ser  objeto de  prova por  aquele  que  arguiu  a
suspeição.
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3. O legislador constitucional derivado optou em facultar àquele que ocupa a
chefia do poder executivo estatal a possibilidade de, caso avalizado pelo sufrágio
popular,  manter-se  exercendo  as  funções  respectivas  por  mais  um  único
mandato,  decorrendo  logicamente  a  assertiva  de  que  o  princípio  da
continuidade político-administrativa personalista está ao alicerce do conceito de
reeleição, razão pela qual o indivíduo que pretende reeleger-se pode exercer, de
forma contemporânea - e não simultânea -, as atribuições do cargo em que está
investido e os compromissos eleitorais ou partidários do pleito que disputa.
4.  Ante  o  fato  de  ser  legalmente  admitida  a  continuidade  da  gerência
administrativa exercida pelo gestor/candidato, todos os atos por ele emanados,
enquanto agente investido de função pública, gozam de regular presunção de
veracidade e legitimidade, ou seja, presume-se que foram executados a partir de
hipóteses  fáticas  verídicas  e  em conformidade com as  normas legais  que  os
regulamentam.
5. A  forma  de  provimento  dos  cargos  em comissão  constitui  uma  exceção
expressa no texto constitucional à regra impositiva de ingresso condicionado à
prévia  aprovação  em  concurso  público,  denotando  a  assertiva  de  que  o
legislador  constituinte  considerou  imprescindível  que,  para  o  exercício  das
atribuições  de  direção,  chefia  e  assessoramento  na  estrutura  administrativa
estatal,  os  agentes  deveriam  dispor  de  um  vínculo  mínimo  de  confluência
funcional e comunhão de desígnios com a autoridade investida da competência
de  governar  os  poderes  públicos  ou  presidir  os  entes  integrantes  da
administração indireta.
6.  Não  importa,  necessariamente,  no  cometimento  de  conduta  abusiva,  o
exercício, pelo chefe  do poder executivo, antes  de  haver  a  constituição  ou a
desconstituição do provimento em comissão, de um juízo de ponderação acerca
das predileções  ideológicas  e  políticas  e  a existência  ou não de afinidade de
convicções e compreensões entre ele e o postulante do cargo de direção, chefia
ou  assessoramento,  notadamente,  por  adotarmos  o  regime  democrático
partidarista de governo, em que a administração do ente estatal tem que se dar,
necessariamente, por um agente que, para poder ser eleito pelo sufrágio popular,
precisa  estar  filiado  a  uma  agremiação  partidária,  cuja  atuação  pressupõe  a
comunhão de princípios doutrinários e programáticos entre seus membros.
7. Caso a conduta reputada ilícita haja sido praticada pelo candidato à reeleição,
a quem é assegurado o direito de permanecer gerindo a administração pública, e
considerando a presunção de legitimidade de que goza a atuação estatal, cabe ao
investigante, em razão da distribuição ordinária do ônus probatório, o dever
processual de demonstrar, para fins de configuração do abuso de poder político,
que  os  atos  administrativos  foram  viciados  por  desvio  de  finalidade,  com
gravidade suficiente a afetar a normalidade e a legitimidade das eleições.
8. O acolhimento da pretensão condenatória deduzida em ação investigatória
judicial eleitoral não pode se dar a partir de juízos presuntivos ou indiciários,
porquanto a Justiça Eleitoral deve atuar de forma minimalista, sob pena de, em
não o fazendo, admitir  como praticável  a judicialização abusiva do processo
político eleitoral, fato que importará na subversão do regime democrático de
escolha  de  detentores  de  mandatos  eletivos  mediante  vias  tecnocráticas.
Entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral nos julgamentos dos
REspes n. 42.512 e 1.627.021.
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9.  Matérias  jornalísticas  e  impressões  de  publicações  de  sítios  eletrônicos
constituem  meios  de  diminuto  valor  probatório,  a  partir  dos  quais  não  se
formula mais que juízos indiciários, suficientes, em dadas conjunturas, para a
deflagração  de  uma  investigação  judicial  eleitoral,  entretanto,  são  inábeis  a
justificar, se desacompanhados de provas outras, a condenação por abuso de
poder  político.  Entendimento  adotado  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral,  no
julgamento do Recurso Ordinário n. 701/DF.
10. Ainda que o valor do aumento da despesa com servidores temporários seja
considerável, é ônus probatório do investigante demonstrar que as admissões
violaram  a  legislação  do  ente  federado  que  regulamenta  as  hipóteses  de
contratação para atender necessidade de excepcional interesse público, ante a
presunção de conformidade legal de que gozam os atos administrativos.
11. A prestação de justificativas genéricas pelo órgão tomador dos serviços, se
desacompanhada de outras provas, não é suficiente para conformar a admissão
temporária  havida durante  o  período vedado à  ressalva  legal  que autoriza  a
celebração  de  contratos  para  atender  a  necessidade  de  instalação  ou
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, disposta na alínea d, do
art. 73, V, da Lei n. 9.504/97.
12. Considerando que o bem jurídico protegido é a igualdade da disputa no
certame,  não  se  exige  que  as  condutas  vedadas  ostentem  aptidão  ou
potencialidade  para  comprometer  a  totalidade  do  pleito  ou  alterar  seu
resultado, sendo suficiente a prática do ato reputado ilícito, porquanto há uma
presunção  objetiva  de  violação  à  isonomia.  Entendimento  adotado  pelo
Tribunal  Superior  Eleitoral,  no  julgamento  do  Agravo  por  Instrumento  n.
4.246/MS.
13. A reprimenda a ser cominada em razão do cometimento de conduta vedada
deve ser estabelecida a partir da dedução de um juízo de proporcionalidade e
razoabilidade entre o grau de reprovabilidade do ilícito praticado e a punição
legalmente admissível, que, quanto às condutas vedadas, é a aplicação de multa,
cumulada ou não, com a cassação do registro ou do diploma, nos termos dos §§
4º. E 5º., do art. 73, da Lei n. 9.504/97.
14. O pagamento, no ano eleitoral, de benefícios pecuniários decorrentes de
continuidade de política pública, cuja instituição se deu em gestões anteriores,
não configura abuso de poder político, posto que o adimplemento do benefício
não  dispõe  de  singularidade  suficiente  para  gerar  dividendos  eleitorais
relevantes.
15. A edição de decretos de suplementação, por si só, não importa em abuso de
poder político, posto que, tal como a lei orçamentária, a abertura de créditos
adicionais, ante a sua exclusiva finalidade de aditamento da dotação já existente,
nos termos do art. 41, I, da Lei n. 4.320/64, consiste em medida estimativa de
despesa, e não compulsória.
16. O arbitramento da sanção de multa pecuniária deve considerar a capacidade
econômica do infrator, a gravidade da conduta e a  repercussão que o ilícito
atingiu.  Entendimento  adotado  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral,  no
julgamento da Representação n. 295986.

5. Opostos embargos de declaração por Ricardo Coutinho (fls. 2.086-2.089),
foram rejeitados pelo acórdão de fls. 2.094-2.095. 
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6.  Em seguida, foi interposto recurso ordinário por Ricardo Coutinho (fls.
2.165-2.178),  com  fundamento  no  art.  121, §  4º,  III,  da  Constituição  Federal,
buscando  a  reforma  do  decisum para  afastar  a  multa  a  si  aplicada  e  julgar
improcedentes os pedidos iniciais. Para tanto, aduziu que:

a) há prova robusta de que as contratações apontadas como ilícitas
decorreram da implementação de novos serviços e ampliação dos
existentes  na  área  de  saúde,  especialmente  inauguração  do
Hospital  “Mamanguape”,  em  02.07.2014;  inauguração  das
unidades de pronto atendimento (UPA) de “Princesa Isabel”, em
23.09.2014,  de  “Piancó”  em  27.09.2014  e  de  “Remígio”  em
26.09.2014;  ampliação  e  reforma  do  Hospital  “Distrital   de
Pombal”, em 03.07.2014, do Hospital “Regional de Monteiro”, em
25.06.2014 e do Hospital “Padre Zé” em 03.06.2014; instalação
da  UTI  no  Hospital  “Wenceslau  Lopes  de  Piancó”,  em
26.09.2014.

b)  os  cálculos  considerados  pelo  Tribunal  Regional  para
considerar que houve contratações em período vedado considerou
indevidamente  “bolsistas”  (servidores  em  curso  de  formação),
“efetivos”  (cuja  nomeação  decorre  de  aprovação  em  concurso
público) e “militares” (que passaram a compor a Guarda Militar da
Reserva).

c)  não  possui  qualquer  responsabilidade  pelas  contratações  em
tela,  visto  que  o  ato  respectivo  foi  delegado  aos  Secretários
Estaduais de cada pasta.

7. A Coligação “A Vontade do Povo”, por sua vez, interpôs recurso ordinário,
fundado no art. 121, §  4º, III  e  IV, da Constituição  Federal (fls. 2.188-2.247),
aduzindo que houve abuso de poder político e econômico tendo em vista que:

a) os fatos narrados são graves a ponto de ocasionar a perda dos
mandatos eletivos, pois a normalidade, a isonomia e a legitimidade
do pleito foram violadas. E, apesar de ter reconhecido a existência
da utilização da máquina pública para fins eleitorais, o Tribunal
Regional concluiu pela inexistência do abuso de poder político e
econômico; 

b) o desequilíbrio causado à eleição para Governador do Estado
da Paraíba em 2014 é patente tendo em vista que a diferença de
votos apurada no 2º turno foi de aproximadamente apenas trinta
mil votos;
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c) mais de três mil servidores foram contratados irregularmente
no período eleitoral, conforme tabela de fl. 2199;

d)  foram exonerados  mais  de  90% dos ocupantes  de  cargo em
comissão do Estado em ano eleitoral, sem fundamento que não o
de preenchê-los para “obter benefícios para o pleito próximo”;

e) além dos cargos em comissão, foram contratados, nos três meses
que  antecedem  as  eleições,  também  servidores  temporários/
prestadores de serviços, alterando-se cerca de um terço da folha de
pagamento de todos os servidores ativos do Estado da Paraíba; 

f ) houve demissões nos 90 dias anteriores às eleições inclusive de
funcionários públicos em tarefas essenciais, como médicos;

g)  o investigado Ricardo Coutinho teria admitido, por meio de
matérias  jornalísticas,  que  as  exonerações  e  nomeações  para  os
cargos no funcionalismo estadual decorrem da “necessidade de se
alinhar ao projeto” daquele;

h) o Ato Governamental nº 2.613, de 28.06.2014, do Governador
do Estado, inviabilizou as atividades da Vice-Governadoria, visto
que todos os comissionados foram exonerados;

i) foram concedidas vantagens e benefícios financeiros a servidores
públicos  em  data  próxima  às  eleições,  mormente  a  auxílio-
alimentação e “bolsa-desempenho” a policiais e bombeiros;

8. Diante de tais argumentos, postula o provimento integral do recurso, de
forma a reconhecer a prática de abuso de poder pelos recorridos, com a cassação dos
diplomas e a perda dos mandatos de Ricardo Vieira Coutinho e Ana Lígia Costa
Feliciano, além da aplicação de multas e declaração de inelegibilidade.

9. O  PSB  também  interpôs  recurso  ordinário  (fls.  2249-2263),  com
fundamento no art. 121, § 4º, III, da Constituição Federal, e art. 276, II, “a” do
Código  Eleitoral,  aduzindo  os  mesmos  argumentos  de  mérito  articulados  por
Ricardo  Coutinho  em  seu  recurso  e,  ao  final,  pugnou  pela  improcedência  dos
pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a diminuição da multa aplicada.

10. Ato  contínuo,  foram  apresentadas  contrarrazões  pelos  investigados,
Ricardo  Coutinho  (fls.  2.329-2.355),  Ana  Feliciano  (fls.  2356-2381)  e  seu
assistente  Partido  Socialista  Brasileiro  (fls.  2.283-2.307),  pugnando  pelo
desprovimento do recurso ordinário interposto pela Coligação “A Vontade do Povo”.
Em matéria preliminar, suscitou-se inovação recursal, visto que o tema pagamento
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de “bolsa-desempenho” não foi ventilado na exordial, além de a imputação inicial
tratar  de  exonerações  e  demissões  somente  nos  três  meses  que  antecedem  as
eleições, e não durante todo o ano eleitoral.

11. De igual modo, a Coligação “A Vontade do Povo” apresentou contrarrazões
(fls. 2308-2328), em que pleiteia o desprovimento dos recursos interpostos pelos
investigados e PSB. 

12. Vieram os autos à Procuradoria-Geral Eleitoral, para parecer.

- II -

13. Os  recursos  ordinários  interpostos  são  tempestivos,  sendo  regular  a
representação processual, e presentes os demais pressupostos processuais.

- III -

14. Como questão preliminar apontada em suas contrarrazões, os investigados
alegaram que o recurso ordinário interposto pela  Coligação “A Vontade do Povo”
incidiu  em  vedada  inovação  recursal,  visto  que  o  tema  pagamento  de  “bolsa-
desempenho” não foi ventilado na exordial, além de a imputação inicial tratar de
exonerações e demissões somente nos três meses que antecedem as eleições, e não
durante todo o ano eleitoral.

15. Com efeito, procede parcialmente a alegação. Isso porque a concessão da
“bolsa-desempenho” é matéria que somente foi apresentada à jurisdição em sede de
alegações finais, ou seja, encerrada a instrução. Não há falar, por outro lado, em fato
novo, visto que já era de conhecimento da Coligação recorrente ao menos desde
2014, sendo seu recurso interposto em 2018. Tem aplicação no caso o Enunciado
Sumular nº 62 do TSE (Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na
inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor).

16. Assim, torna-se inviável considerar tal argumento no exame de seu pleito
recursal.

17. Por outro lado, verifica-se que a mera menção a fatos ocorridos no ano
eleitoral  não  implica  inovação  recursal.  Afinal,  a  alegação  está  relacionada  ao
contexto pertinente às eleições ao Governo da Paraíba e aos atos do Governador
candidato à reeleição em 2014. Na inicial, ademais, a todo momento são apontados
atos praticados no ano eleitoral (não necessariamente nos 90 dias que antecedem o
pleito), como o Decreto nº 34.873/14, de 04 de abril  de 2014 (fl. 5, inserta no
volume 3), a exonerar cargos comissionados.

18. Sem razão portanto, quanto ao ponto.
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19. Em suma, conclui-se ser parcialmente procedente a questão preliminar de
inovação recursal suscitada, abrangendo apenas o exame do pagamento de “bolsa-
desempenho” a policiais e bombeiros, que não será examinado nesta oportunidade.

- IV -

20. Quanto à questão de fundo, os recursos ordinários interpostos devem ser
analisados de forma conjunta, visto que se discute se o acervo fático-probatório dos
autos deve ou não gerar sanção por abuso de poder econômico e em que grau.

21. Verifica-se que  o contexto apresentado é o mesmo, não havendo maiores
controvérsias  sobre  os  fatos  relatados  na  inicial  (ao  menos  quanto  ao  relevante
número de nomeações e  exonerações no Estado durante o período investigado).
Situa-se a discussão no âmbito da configuração do abuso de poder político, à luz da
gravidade  das  circunstâncias,  mormente  face  ao  vasto  acervo  documental
colacionado.

22. Assim,  insta  averiguar  se  os  atos  praticados  pelo  Governo  da  Paraíba
durante  o  processo  eleitoral  de  2014  denotam  prática  de  ilícitos  eleitorais  em
benefício da campanha do Governador candidato à reeleição, ora investigado. Ou
seja,  perquire-se  se  afetou  sobremaneira  o  tratamento  isonômico  conferido  aos
candidatos  envolvidos  no  pleito  e,  por  via  de  consequência,  se  comprometeu  a
higidez do processo eleitoral  ao desequilibrar a disputa aos cargos do Executivo
Estadual da Paraíba.

23. Em que pese inexista vedação ao exercente de mandato eletivo e candidato
à reeleição quanto à continuidade de exercício dos atos de administrador público, é
certo que se exige que tais  atos sejam pautados pelo interesse público. Não por
outro  motivo, a  jurisprudência  do Tribunal  Superior  Eleitoral  positivou que há
abuso de poder político: “(...) quando agentes públicos se valem da condição funcional
para  beneficiar  candidaturas  (desvio  de  finalidade),  violando  a  normalidade  e  a
legitimidade das eleições (...).” (Acórdão de 27.4.2010, no AgR-AI nº 12.028, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior)

24. Inicia-se  o  exame  das  condutas  imputadas  como  ilícitas  pela  pretensa
concessão de benefícios financeiros indevidos aos servidores públicos estaduais, o
que implicaria o reconhecimento da conduta vedada prevista no inciso VIII do art.
73 da Lei das Eleições, in verbis:  “fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da
remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º
desta Lei e até a posse dos eleitos”.
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25. Nesse diapasão, foi destacado pelo investigante recorrente o pagamento de
auxílio-alimentação  aos  servidores  estaduais  por  meio  da  edição  da  Medida
Provisória nº 218, de 29 de janeiro de 2014, sem que houvesse ato regulamentar
para  viabilizá-lo.  Todavia,  não  se  vislumbra  irregularidade  no  ato,  ou  mesmo
possibilidade de obtenção de dividendo eleitoral. Vale ressaltar que essa questão foi
muito bem delineada no parecer do Procurador Regional Eleitoral da Paraíba, ao
qual, quanto ao ponto, é forçoso aderir (fl. 1732v):

“Analisando a hipótese dos autos, no que se refere à alegada conduta vedada
descrita  nos  incisos  acima,  não  verifico  presentes  os  elementos  normativos
fundamentais a sua configuração. O que ora se discute é a concessão de auxílio-
alimentação  como mecanismo  de  abuso  do  poder  capaz  de  desequilibrar  a
disputa eleitoral, o que também não me parece verossímil.
Examinando  as  provas  colhidas  na  instrução  processual,  verifica-se  que  o
referido auxílio é  previsto e pago pelo Governo do Estado desde 2006, não
tendo sido implementado, readaptado, suprimido ou revisado em ano eleitoral.
O  que  se  percebe  é  a  simples  continuação  do  pagamento  de  benefício
anteriormente concedido e já previsto na lei orçamentária, o que permitiu aos
investigados a abertura de crédito suplementar para o seu pagamento.
Como  é  cediço,  o  crédito  suplementar  destina-se  ao  reforço  de  dotação  já
existente,  pois  são  utilizados  quando  os  créditos  orçamentários  são  ou  se
tornam insuficientes. Sua abertura depende da prévia  existência  de  recursos
para a efetivação da despesa, sendo autorizado por lei e aberto por decreto do
Poder Executivo. 
Ademais, dos dados colhidos no gráfico apresentado pelos investigados, através
das informações contidas no Sistema SAGRES – TCE/PB, os quais apresento
na  tabela  supra,  demonstram que  do  ano  de  2013  para  o  ano  de  2014  a
diferença no valor pago a título de auxílio-alimentação perfez o valor de R$
23.057.683,71 (vinte três milhões, cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e
três Reais e setenta e um centavos), enquanto que do ano de 2012 para 2013
foram  gastos  R$  45.591.106,45  (quarenta  e  cinco  milhões,  quinhentos  e
noventa e um mil, cento e seis Reais e quarenta e cinco centavos) a mais. 
Assim, não há que se falar em novidade no pagamento de um benefício que já
era concedido anteriormente ao servidor, do mesmo modo em que não houve
sequer  um  valor  desarrazoado  no  pagamento  do  auxílio-alimentação  dos
servidores estaduais para o ano de 2014 capaz de configurar abuso de poder
por  parte  dos  investigados.  Resta,  portanto,  prejudicada  a  tese  em  que  se
vincula  a  sua concessão  à  disputa eleitoral, uma vez  que a  investigante  não
logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre o fato e o certame.” 

26. Assim, superado  referido  tópico  recursal,  passa-se  ao  ponto  central  da
matéria devolvida pelos recorrentes, a saber, aduz a coligação “A Vontade do Povo”
que, especialmente a partir de abril de 2014, por meio do Decreto nº 34.873/14,
iniciou-se  no  Estado  da  Paraíba  a  exoneração  em  massa  de  servidores
comissionados, sendo substituídos por outros. 
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27. Não há controvérsia acerca do fato de que os novos servidores deveriam
estar alinhados ao “projeto” do Governo, consoante diversas matérias jornalísticas
constantes  do  Anexo  1  destes  autos.  No  entanto,  haja  vista  não  ser  possível
reconhecer  como  verdade  absoluta  aquilo  que  é  publicado, a  dúvida  remanesce
quanto  a  tal  projeto  guardar  pertinência  com  o  bem  comum  da  população  da
Paraíba ou com a intenção pessoal do investigado de ser reeleito. 

28. De fato, não há prova suficiente a autorizar presumir se tratar da segunda
hipótese.  Entretanto,  é  imperioso  reconhecer  que  é  incomum  exoneração  de
percentual  tão  expressivo  de  servidores  comissionados,  de  diversos  órgãos  da
Administração direta e indireta, com substituição por outros, em curto espaço de
tempo, em ano eleitoral e sem justificativa clara. 

29. Além  do já  citado  Decreto  nº  34.873/14, é  de  bom  alvitre  mencionar
também os atos governamentais nº 765 a 925 (com a nomeação de diversas pessoas
para os cargos estaduais vagos) e o nº 2613, de 27.06.2014, por meio do qual foram
exonerados todos os servidores comissionados lotados na Vice-Governadoria  do
Estado da Paraíba (todos referenciados no acórdão do TRE à fl. 1920 e, sendo atos
administrativos não impugnados, gozam de presunção de legitimidade).

30. Quanto  ao  último  ato,  vale  registrar  que  foi  interposto  mandado  de
segurança (nº  2007700-14.2014.8.15.0000) cuja  decisão reconheceu que viola  o
interesse público inviabilizar o funcionamento de um órgão dessa forma, tornando a
Justiça Comum da Paraíba sem efeito aludido ato.

31. Nesse sentido, diferentemente do que consignado no acórdão do Tribunal
Regional,  embora  de  fato  os  cargos  em  comissão  sejam  de  livre  nomeação  e
exoneração e inexista prova contundente de que a alteração na ocupação de cada um
dos aludidos cargos seja consectário de motivação política, não se pode ter como
consentânea aos princípios da Administração Pública tal conduta.

32. É que, feita de forma abrupta e alcançando milhares de servidores (mais de
duas mil, como reconhecido pelo TRE e mais de três mil  como defendido pela
coligação  investigante,  representando  cerca  de  um  terço  do  total  de  servidores
ativos), entende-se que se dissociou do interesse coletivo.

33. Não se nega, pela  tese desenvolvida, que a  noção de confiança não seja
ínsita  ao  cargo  em  comissão  e  que,  portanto,  é  difícil  constatar  o  desvio  de
finalidade. Todavia, a ter como exemplo o já mencionado Ato Governamental nº
2.613, que  deu ensejo  às  exonerações  na  Vice-Governadoria, Ricardo Coutinho
alegou que foi provocado pelo rompimento administrativo entre Governador e Vice,
acarretado pelas críticas ao governo feitas pelo vice-governador à época.

HJ/RKBC – RO 1514-74.2014.6.15.0000 11/16



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL

34. Com efeito, tendo sido motivada pelo atrito institucional entre os chefes do
Executivo Estadual, é forçoso convir que, apesar de legal  o ato, houve desvio de
finalidade visto que não decorreu a maciça exoneração de lei ou interesse público.
Em sendo ato desviado, configurado está o abuso de poder. 

35. Entretanto, a punição na seara eleitoral imprescinde de comprovação de
influência no resultado das eleições ou outro bem jurídico tutelado por sobredito
ramo  do  Direito.  Nesse  ponto,  é  imperioso  reconhecer  que  não  há  provas
suficientes de que as pessoas nomeadas para tais cargos tenham sido meramente
vinculadas  à  votação  no  candidato  à  reeleição, apesar  de  ser  algo, infelizmente,
plausível.

36.  Como se isso não bastasse, abstraindo-se a substantiva modificação no
quadro de servidores comissionados no Estado da Paraíba, há especial gravidade na
demissão e admissão de prestadores de serviços temporários nos três meses que
antecederam a eleição. Isso porque a natureza da função pública é diversa e, sendo a
regra constitucional o concurso público, a contratação temporária envolve situação
excepcional,  que  pode  estar  relacionada  à  urgência,  realização  de  eventos
imprevistos ou ainda interrupção de serviços essenciais, por exemplo. Contudo, não
deve  estar  vinculada  a  atividades  burocráticas  ou  de  rotina  que  possuam
previsibilidade. 

37. Impende  rememorar  ainda  que  não  houve  somente  substituição  de
servidores temporários, mas incremento na folha de pagamento do Estado ao fim
do mandato de Governador de Ricardo Coutinho, consoante informações prestadas
pelo órgãos estaduais, referenciadas a seguir.

38. Quanto ao tema, afigura-se salutar colacionar excerto do acórdão recorrido
que consolida as provas das contratações em tela (fls. 1926-1927): 

“Diferentemente  dos  cargos  de  provimento  em  comissão,  que  são  de  livre
nomeação e exoneração, a constituição ou desconstituição do vínculo contratual
por tempo determinado não está  condicionada a um juízo discricionário da
autoridade contratante ou à existência de uma relação de confiança entre ela e o
contratado, posto que, nos termos previstos  no art. 37, IX, da Constituição
Federal,  a  contratação  dar-se-á  para  atender  à  necessidade  temporária  de
excepcional interesse público, nos casos preestabelecidos por lei editada pelo
respectivo ente federado.
(…)
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A Secretaria Estadual de Saúde, f. 1.307/1.308 e 1.393/1.394, informou que os
servidores  que  são  lotados  em  sua  estrutura  funcional  não  recebem  em
conjunto com os demais agentes públicos do Estado da Paraíba, e sim através
de folha autônoma gerida pelo próprio órgão, remetendo, por mídias digitais, f.
1.309 e 1.395, os dados quantitativos do seu quadro de pessoal, referentes aos
meses de julho a a outubro de 2014, além dos valores pecuniários das despesas
com pessoal dos anos de 2011 a 2014. 
Constata-se que, pela referida Secretaria, houve a contratação  de 1.079 (um
mil  e  setenta  e  nove)  servidores  temporários,  a  partir  do  trimestre
imediatamente anterior à data das Eleições, sendo 637 (seiscentos e trinta e
sete) em julho, 198 (cento e noventa e oito) em agosto, 73 (setenta e três) em
setembro e 171 (cento e setenta e um) em outubro, e que o custo total de sua
folha de  pessoal, no  ano de  2014, foi  de  R$ 519.014.141,31 (quinhentos e
dezenove milhões, quatorze  mil, cento e quarenta e um reais  e  trinta  e um
centavos),  havendo  aumento  de  R$  61.048.289,61  (sessenta  e  um milhões,
quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos),
em relação ao valor despendido no ano de 2013.
(…)
Já a variação quantitativa de contratados temporários, somadas as admissões
havidas  nas  Secretarias  Estaduais  de  Administração  de  Saúde,  deu-se  no
importe de 2.107 (dois mil, cento e sete), fato esse que, ainda que não disponha
de  gravidade  suficiente,  a  partir  do  postulado  da  proporcionalidade,  para
qualificar-se como abuso de poder político, consiste em conduta vedada, posto
que sua prática se deu durante os meses de julho a outubro de 2014.

39. Sobre o tema, o investigado Ricardo Coutinho, assim como o PSB aduzem
que as contratações havidas a partir do trimestre anterior ao pleito se deram com
propósito de permitir a implantação de novos serviços de saúde e a ampliação dos já
existentes,  conforme  anteriormente  relatado.  Ademais,  os  cálculos  incluiriam
servidores efetivos e militares. 

40. Todavia, não lograram comprovar quantos e  quem seriam os servidores
não temporários incluídos erroneamente no cálculo. Ou sequer demonstraram o
funcionamento das alas ampliadas e unidades de saúde inauguradas, que em sua
maioria somente foram entregues à população dias antes das Eleições. Ademais,
inexistem informações a  relacionar o aumento do quadro às funções necessárias
para que fosse prestado o serviço público naqueles locais.

41. Assim, impende  concluir  que  não  foram  justificados  os  acréscimos  em
número de funcionários (em total de 2.107, como já referenciado) e em custo ao
erário  estadual  (mais  de  sessenta milhões  entre  os  mesmos períodos de 2013 e
2014).  Por  conseguinte,  sobreleva  reconhecer  que  houve  a  prática  de  conduta
vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, mas não só, pois, conquanto
inegavelmente  graves  os  fatos  acima  destacados,  a  Corte  Regional  afastou  a
configuração do abuso de poder político, motivo pelo qual merece reforma referido
acórdão.
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42. Afirmou o TRE/PB a suposta ausência de gravidade da conduta, uma vez
que era diminuta a quantidade de contratados, comparada ao número de eleitores
do Estado da Paraíba. Assentou também que não houve benefícios eleitorais diretos
a Ricardo Coutinho com o ilícito cometido, porquanto, embora a destempo legal,
não  há  provas  de  que  a  admissão  dos  agentes  se  deu  para  fins  diferentes  dos
legalmente previstos. 

43. Tal linha de raciocínio, contudo, não merece prosperar.

44. Como é possível observar, a própria Corte Regional reconhece ter havido a
utilização da máquina pública  em prol da candidatura dos recorridos, afastando
somente a configuração do abuso de poder político. Contudo, tal fundamento, além
de não corresponder à realidade dos fatos no entendimento ministerial, não é apto a
afastar a configuração do ilícito. 

45. Como  destaca  José  Jairo  Gomes,  à  luz  da  jurisprudência  do  Tribunal
Superior Eleitoral, o abuso de poder político também pode se configurar a partir de
um ato aparentemente “regular e benéfico à população”: 

Segundo assentou o TSE: (i) o abuso de poder político é “condenável por afetar
a legitimidade e normalidade dos pleitos e, também, por violar o princípio da
isonomia  entre  os  concorrentes, amplamente  assegurado na Constituição  da
República” (TSE – ARO nº 718/DF – DJ 17-6-2005); (ii) “Caracteriza-se o
abuso  de  poder  quando  demonstrado  que  o  ato  da  Administração,
aparentemente regular e benéfico à população, teve como objetivo imediato o
favorecimento de algum candidato” (TSE – REspe nº 25.074/RS – DJ 28-10-
2005).1  

46. Em outras palavras, não é o caráter (aparentemente) lícito ou ilícito do ato
administrativo o elemento-chave a determinar a configuração do abuso de poder
político, mas sim a sua utilização de modo tendencioso, de forma desbordada e
excessiva, com vistas a privilegiar determinada candidatura. 

47. Destarte, é forçoso convir que foram comprovadas tais características no
caso concreto. Isso porque, apesar de as condutas imputadas aos recorridos serem
aparentemente benéficas à sociedade, porquanto o acréscimo de servidores públicos
é voltado a melhorar a prestação dos diversos serviços à população, o arcabouço
probatório acostado aos autos indica que foram praticadas com o fim de favorecer a
candidatura de Ricardo Coutinho e Ana Feliciano durante o período crítico do
processo eleitoral, fortalecendo-se o apoio a eles dado pelo funcionalismo público
estadual, seja por gratidão de quem acabara de ser contratado, seja por temor de
perder o emprego em caso de mudança na gestão.

1 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 318-317.
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48. Nesse  ponto,  urge  destacar  que  os  atos  ilícitos  perpetrados  são  de
responsabilidade do Governador do Estado, isto é, Ricardo Coutinho. Ainda que
não tenha perpetrado sozinho as nomeações, exonerações e alterações nas folhas de
pagamento, conforme alegou em suas contrarrazões, ele é quem detém o poder de
decisão (domínio do fato) para produção de efeitos das medidas que são por ele
planejadas, como gestor, e assinadas. 

49. Por  outro  lado, apesar  de  não  atuar  na  gestão  do  Poder  Executivo  da
Paraíba,  à  época  dos  fatos,  a  Vice-Governadora,  Ana  Feliciano,  possui
responsabilidade quanto à condutas descritas, ainda que diferente. É inegável que
também  foi  beneficiada  pelo  ilícito  eleitoral,  visto  que, além  de  ter  sido  eleita,
tornou-se conivente aos  fatos  nocivos  ao processo eleitoral, mas  benéficos  a  sua
campanha, ao não tomar qualquer atitude para alterar o cenário de abuso de poder
político. 

50. No  concernente  à  configuração  do  requisito  da  gravidade  dos  fatos,  a
jurisprudência  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  assentou  que  ele  estará  presente
sempre que houver ofensa aos “cânones fundamentais da igualdade de chances e da
legitimidade e normalidade do prélio eleitoral”2. 

51. É o que se verifica, pois, no caso concreto, como já referido:

(i) a votação foi definida por aproximadamente 30 mil votos;

(ii)  perpetrou-se  maciça  modificação  da  estrutura  da
Administração  Pública  Estadual  em ano eleitoral, considerando
cargos em comissão e temporários;

(iii) admitiu o investigado a existência de atrito institucional que
ocasionou  a  exoneração  de  100% dos  cargos  comissionados  da
Vice-Governadoria;

(iv) houve incremento do custo e do quantitativo de servidores em
folha no segundo semestre do ano de eleição, tudo a, formando
um contexto específico no Poder Executivo do Estado da Paraíba,
apontar  para  o  comprometimento  da  paridade  entre  os
candidatos,  prejudicando-se  a  normalidade  e  a  legitimidade  do
pleito.

52. Ademais, deve-se ter  em vista que  “o fato de as condutas supostamente
abusivas ostentarem potencial para influir no resultado do pleito é relevante, mas

2 Recurso  Especial  nº  458-67, relatado no Tribunal  Superior  Eleitoral  pelo  ministro Luiz  Fux,
acórdão publicado no Diário de Justiça de 30 de agosto de 2016.
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não  essencial.  Há  um  elemento  substantivo  de  análise  que  não  pode  ser
negligenciado: o grau de comprometimento aos bens jurídicos tutelados pela norma
eleitoral  causado  por  essas  ilicitudes,  circunstância  revelada, in  concrecto,  pela
magnitude e pela gravidade dos atos praticados”3.

53. Por  fim,  quanto  à  proporcionalidade  da  sanção  aplicável  ao  caso,
considerando os fundamentos expostos anteriormente, torna-se de rigor, além da
multa já fixada pelo Regional em patamar dotado de razoabilidade – por se tratar
de eleição ao Governo do Estado e face à  gravidade das  condutas e  à condição
econômica  dos  envolvidos  –,  a  perda  dos  mandatos  dos  candidatos  eleitos  a
Governador  e Vice. Deve, porém, a sanção de inelegibilidade ser aplicada somente a
Ricardo  Coutinho,  visto  que  atuou  diretamente  na  prática  do  abuso  de  poder
descrito.

54. Consequentemente,  incide  o  disposto  no  art.  22,  XIV  e  XVI,  da  Lei
Complementar  nº  64/90,  impondo-se  a  reforma  do  acórdão  proferido  pelo
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba para que sejam cassados os diplomas dos
recorridos  Ricardo  Vieira  Coutinho  e  Ana  Lígia  Costa  Feliciano,  bem  como
decretada a inelegibilidade de Ricardo Vieira Coutinho.

- V-

55. Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral  manifesta-se  pelo
parcial provimento do recurso ordinário interposto pela Coligação “A Vontade do
Povo” e pelo desprovimento dos recursos ordinários de Ricardo Vieira Coutinho e
do Partido Socialista Brasileiro – PSB. 

Brasília, 27 de setembro de 2018.

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS

Vice-Procurador-Geral Eleitoral

Documento assinado digitalmente com sua versão eletrônica arquivada no
Ministério Público Federal e protegida por algoritmo de Hash.

3 Recurso Especial  nº 420-70, relatado no Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro Luiz  Fux,
acórdão publicado no Diário de Justiça de 8 de agosto de 2017.
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