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PRONUNCIAMENTO

Trata-se de recurso  eleitoral interposto por Flavio

Diniz Berriel e Ronald de Cássio Daibes Moreira que objetiva a

reforma da sentença de fls. 470/474v, proferida pelo Juízo da 34ª

Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos

formulados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral cumulada com

Representação por Conduta Vedada, proposta pelo Ministério Público

Eleitoral em face dos recorrentes, para cassar o diploma de ambos

os investigados, bem como declarar a inelegibilidade do primeiro

representado, com fulcro no art. 22, XIV, da Lei Complementar

64/90 e art. 73, § 5º, da Lei 9.504/97.

Os recorrentes alegam, preliminarmente, litisconsórcio

passivo necessário com os representantes legais da cooperativa

COOTRAB  e,  no  mérito,  a  inocorrência  de  revisão  geral  nos

vencimentos dos servidores, bem como a contratação no período

eleitoral vedado decorrente de excepcional interesse público, o

que é permitido pela Lei 8.666/93.

Acostada à fl. 505, sentença que negou provimento aos

embargos de declaração de fls. 478/492.

Em  contrarrazões,  o  órgão  ministerial  pugna  pela

manutenção do decisum hostilizado (fls. 529/551).

É o relatório.



      Ministério Público Federal – Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro

Preliminarmente,  os  recorrentes  pugnam  pela

extinção  do  feito  sem  resolução  de  mérito,  pois  não  foi

estabelecido  litisconsórcio  passivo  necessário  entre  os

investigados  e  os  representantes  legais  da  Cooperativa

COOTRAB. Para tanto, colacionam julgado do Tribunal Superior

Eleitoral (TSE), no REspE n. 84356/2016.

Não merece ser acolhida a tese recursal, tendo em

vista que o processo licitatório foi de iniciativa do poder

executivo municipal e a cooperativa de trabalho insere-se no

contexto como vencedora do certame. A propósito, vale destacar

o seguinte trecho do parecer da Promotoria Eleitoral, de fl. 536:

Destarte,  segundo  a  premissa  acolhida  pelo  TSE,
somente faria sentido a afirmação da necessidade do
litisconsórcio  quando  um  ou  ambos  os  candidatos
beneficiados, seja com o abuso do poder político, seja
com a conduta vedada, não se constitua no próprio
agente público responsável pelo ilícito eleitoral.

No  mesmo  sentido,  em  caso  similar  de  recente

julgamento,  a  Corte  Superior  eleitoral  reconhece  a

responsabilidade pelo ato abusivo do agente público, ao passo

que  a  pessoa  jurídica  figura  como  contratada,  conforme

excerto adiante colacionado:

Sobre a alegada contrariedade à orientação adotada
por este Tribunal Superior no julgamento do REspe
n. 843-56/MG, no sentido de se exigir a formação de
litisconsórcio  passivo  necessário  entre  o
beneficiário  do  ato  tido  como  abusivo  e  o
responsável pelo seu cometimento, já para o pleito
de 2016, caso dos autos, tem-se que, não obstante o
equívoco  da  Corte  Regional,  que  deveria  ter
analisado a questão, por se tratar de matéria de
ordem pública,  fato é que os recorrentes apontam
para a ausência de citação da empresa organizadora
do  evento  no  qual  teriam  ocorrido  as  condutas
abusivas.
É o que se extrai da petição inicial da presente
ação  cautelar:  “no  caso,  o  organizador  da  12ª
EXPOEM, evento no qual teriam ocorrido as supostas
condutas abusivas, não integrou a lide”(fl. 7 da
petição inicial).
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Contudo, o responsável pela edição do evento foi o
prefeito à época, candidato à reeleição e um dos
investigados na presente AIJE. A organizadora do
evento,  pessoa  jurídica,  apenas  exsurge  como
contratada pelo município, após ter logrado êxito
em  vencer  o  certame  licitatório. ((TSE  -  AC:
06031547520176000000 Elói Mendes/MG, Relator: Min.
Luciana  Christina  Guimarães  Lóssio,  Data  de
Julgamento: 19/07/2017, Data de Publicação: DJE -
Diário  de  justiça  eletrônico  -  02/08/2017  -  nº
149). (grifou-se).

A ação de investigação judicial eleitoral possui

como  objeto,  além  da  decretação  da  inelegibilidade,  a

“cassação  do  registro  ou  diploma  do  candidato  diretamente

beneficiado  pela  interferência  do  poder  econômico  e  pelo

desvio  ou  abuso  do  poder  de  autoridade  ou  dos  meios  de

comunicação” (art. 22, XIV, da LC n. 64/90)1.

Para a caracterização do abuso de poder e respectiva

cominação das sanções dispostas no artigo 22, inciso XIV, da Lei

Complementar n. 64/90, faz-se necessária a existência  nos autos

de elementos de prova capazes de vincular os investigados a

graves imputações formuladas na inicial.

In casu, o recorrido sustenta a prática de abuso de

poder político e conduta vedada aos investigados, em decorrência

da  utilização  do  contrato  realizado  entre  a  Prefeitura  de

Aperibé/RJ  e  a  Cooperativa  COOTRAB como  meio  de  burlar  a

vedação prevista no art. 73, inciso V, da Lei 9.504/97, 2 bem

1 Art.  22.  […] 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.

2 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; b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República; c) a nomeação dos aprovados
em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; d) a nomeação ou contratação necessária à
instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização
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como  a  realização  de  revisão  geral  da  remuneração  dos

servidores  públicos  no  período  vedado  pela  legislação,

conduta  igualmente  proibida  pelo  inciso  VIII  do  mesmo

artigo3.

Em um primeiro momento, a Lei Municipal 621/2015 foi

sancionada  pelo  Prefeito  Flávio  Berriel  para  reestruturações

setoriais e revisão de remuneração dos servidores públicos. Assim

também ocorreu com o contrato firmado com a cooperativa COOTRAB,

razão pela qual rechaça-se de plano o argumento de isenção de

responsabilidade formulado, pois os fatos narrados ocorreram no

regular exercício de seu mandato.

Ao  compulsar  os  autos,  destacam-se  os  anexos  da

referida lei, a tabela de remuneração básica dos servidores, bem

como a informação técnica produzida pelo Grupo de Apoio Técnico

Especializado (GATE) do Ministério Público Estadual às fls. 10/15,

64/65  e  99/103  do  Procedimento  Preparatório  Eleitoral  (PPE)

01/2016, anexo 1, apensado aos autos. 

O cotejo dos documentos acima descritos revela que os

denominados “ajustes setoriais” implicaram em efetivo aumento de

salários acima do índice de inflação constatado no período, em

clara violação à lei eleitoral.

Em que pese as alegações dos recorrentes no sentido

que a referida lei foi aprovada antes da eleição e posteriormente

“suspensa”, certo é que a publicação, por si só, foi capaz de

gerar uma expectativa legítima nos servidores em obterem melhorias

salariais.

De igual modo, o art. 15, da mesma lei, elucida que, a

despeito da vigência iniciar na data de publicação, os efeitos

financeiros somente ocorreriam no mês de maio de 2016, em pleno

período vedado pela legislação de regência (fl. 13 do PPE, anexo

1).

do Chefe do Poder Executivo […]. (grifou-se).
3 Art. 73. […] VIII - 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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Insta salientar que o mero aperfeiçoamento da conduta,

qual seja, sanção e publicação da Lei Municipal n. 621/2015, é

suficiente para a caracterização de prática de conduta vedada, a

despeito de potencialidade lesiva.

Nessa  linha,  registre-se,  é  a  orientação

jurisprudencial firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES  2016.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES  PÚBLICOS.  PUBLICIDADE  INSTITUCIONAL
VEICULADA EM PERÍODO VEDADO (ART. 73, VI, B, DA LEI
DAS ELEIÇÕES). POTENCIALIDADE LESIVA. CONDIÇÃO DE
CANDIDATO.  COMPROVAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  APLICAÇÃO
DE MULTA. DESPROVIMENTO.1. Na  espécie,  o  TRE/SP,
soberano na análise dos fatos e provas, constatou
que o então prefeito do Município de Catanduva/SP
realizou,  em  período  vedado,  publicidade
institucional no site da prefeitura.2. Tendo  em
vista que o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 tem
como objetivo tutelar, sob a ótica do uso indevido
dos  recursos  do  Erário,  a  igualdade  de
oportunidades  entre  candidatos  e  respectivos
partidos  políticos,  registre-se  que,  diversamente
do  alegado  pelo  agravante,  a  configuração  de
conduta  vedada  independe  da  sua  potencialidade
lesiva  para  desequilibrar/alterar  o  resultado  do
pleito  ou  da  demonstração  concreta  do  dano  às
eleições. 3. As condutas vedadas tipificadas nos
arts. 73 a 77 da Lei nº 9.504/97 são destinadas aos
agentes  públicos  -  termo  que  abrange  os  agentes
políticos -, independentemente de serem candidatos
ou não, condição vivida pelo agravante à época dos
fatos.4. A mera reiteração de teses recursais atrai
o Enunciado Sumular nº 26/TSE, segundo o qual "é
inadmissível  o  recurso  que  deixa  de  impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que
é,  por  si  só,  suficiente  para  a  manutenção
desta".5. A  matéria  atinente  à  ausência  de
motivação para realizar a publicidade institucional
no  site  da  prefeitura  em  período  vedado  -  "não
tinha nenhuma intenção fraudulenta quando divulgou
os vídeos, tampouco quis [...] conseguir vantagem
política em detrimento do erário" (fl. 197) - não
foi objeto de debate pela Corte de origem, nem se
apontou, nas razões do recurso especial, omissão no
acórdão regional em violação ao art. 275 do CE,
pressuposto para atrair a hipótese prevista no art.
1.025 do CPC. Precedentes.6. Agravo  regimental
desprovido. (TSE - Agravo de Instrumento nº 5197,
Acórdão,  Relator(a)  Min.  Tarcisio  Vieira  De
Carvalho Neto, Publicação:  DJE - Diário de justiça
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eletrônico,  Tomo  245,  Data  19/12/2017,  Página
76/77). (grifou-se).

Noutro giro, tampouco merece prosperar a alegação dos

recorrentes no que tange à natureza da contratação da cooperativa

COOTRAB como prestação de serviços, realizada em junho de 2016,

igualmente, gize-se, em período vedado.

Em verdade, consoante se extrai das fls. 25/33 e 74/84

do  PPE  02/2016,  anexo  4,  a  grande  parte  dos  cooperativados

contratados trabalhavam anteriormente na Prefeitura sob o regime

de contratação temporária, o qual, no âmbito da administração

pública, exige “necessidade temporária de excepcional interesse

público”, conforme previsão constitucional do art. 37, inciso IX.4

Sucede que os recorrentes não se desincumbiram do ônus

de trazer aos autos elementos aptos a viabilizar o acolhimento da

tese  de  contratação  de  serviços,  ao  não  demonstrar  qual  o

interesse público que motivou a contratação de 400 (quatrocentas)

pessoas em ano eleitoral e 50 (cinquenta) durante o período vedado

pela legislação.

Ressalte-se  que  foram  contratados  psicólogos  e

assistentes  sociais,  a  despeito  de  concurso  público

realizado em maio de 2015 (fl. 97 do PPE 02/2016, anexo 4)

para  o  preenchimento  desses  cargos.  Ou  seja,  em  vez  de

empossar os servidores públicos concursados, Flávio Berriel

procedeu à contratação temporária para os mesmos cargos, ato

que compromete a alegação de excepcional interesse público.

Por sua vez, o abuso de poder político configura-

se quando o agente se utiliza de recursos públicos que detém

ou  controla,  com  desvio  de  finalidade  para  influenciar  a

disputa eleitoral, em benefício próprio ou de outrem.

A influência na disputa é apta a desequilibrar o

pleito, o que atinge o bem jurídico tutelado pelo art. 73,

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:  […]  IX  -  a  lei  estabelecerá  os  casos  de  contratação  por  tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; […]. (grifou-se).
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da  Lei  9.504/97:  a  igualdade  de  oportunidades  entre  os

candidatos. 

No caso em tela, o abuso do poder de autoridade

torna-se  inconteste  quando  se  considera  a  quantidade  de

beneficiados – servidores públicos e contratados – em face

da  diminuta  população  do  município  de  Aperibé,  de

aproximadamente 10.000 (dez mil) habitantes, e a  diferença

de 194 (cento e noventa e quatro) votos entre a chapa eleita

e o segundo colocado nas eleições de 2016, que não detinha

poder sobre a máquina pública.

Desta  feita,  resta  evidente  abuso  de  poder

político  e  prática  de  conduta  vedada  pela  legislação

eleitoral,  na  medida  em  que  o  recorrente  utilizou,  em

benefício de sua chapa majoritária, atos administrativos em

aparente legalidade para atingir fins ilícitos, em afronta

ao art. 73, incisos V e VIII, da Lei das Eleições.

Destarte, a Procuradoria Regional Eleitoral  reitera,

in totum, as contrarrazões ministeriais de fls. 529/551, e pugna

pelo desprovimento do recurso.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018.

SIDNEY PESSOA MADRUGA
Procurador Regional Eleitoral
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