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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA 
61ª ZONA ELEITORAL - BAYEUX

  
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600782-45.2020.6.15.0061 

  
  

 DESPACHO 
 
 

Vistos, etc.

Há legitimidade da Coligação 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).
Assim,
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, 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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Seguem petição inicial com 08 laudas digitalizadas, além de dois vídeos.
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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 ABUSO DE PODER POLÍTICO, visando a 

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO 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-

                                         
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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53), podendo ser localizada na Prefeitura Municipal de Bayeux, 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 visando o sucesso de sua 

campanha. 

    O Ministério Público já impetrou AIJE anterior, protocolada sob o 

nº 0600775-53.2020.6.15.0061, fazendo referências a alguns destes desmandos a exemplo de 

doações de cestas básicas, mutirões de consultas médicas, etc., benefícios nunca vistos nesta 

cidade e que, coincidência ou não, passaram a existir em plena campanha eleitoral. 

    A presente ação visa mostrar ao juízo mais um uso da máquina 

pública na captação ilícita de sufrágio. Trata-se da distribuição de sopa nas comunidades 

carentes, fato não abordado naquela ação, que, de forma publicamente reconhecida por 

Luciene, também não existia anteriormente. 

    Tal situação, por si, já é causa de inelegibilidade, conforme 

expressamente previsto no art. 73, inc. IV, §§ 10º e 11º da Lei nº 9.504/97, in verbis: 

 
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: 
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido 
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter 
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público; 
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, 
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária 
no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá 
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.     
 § 11.  Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não 
poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a 
candidato ou por esse mantida. (destaques meus e grifos meus) 
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    Vejamos os textos das degravações dos vídeos postados sob a 

responsabilidade da investigada, esclarecendo que o referente a “DEGRAVAÇÃO 01”, não 

circula mais nas redes sociais por determinação judicial, mas aqui será anexado a título de 

comprovação da materialidade do alegado pela Promotoria.. 

 
DEGRAVAÇÃO 01 

“Meus amigos e minhas amigas de Bayeux. Aqui quem fala é a Prefeita 
Luciene. Nos últimos dias, o candidato Diego do Kipreço numa atitude 
desesperada pagou um bando para atacar a minha honra! Primeiro quis me 
desqualificar, principalmente a nossa gestão. Como não conseguiu, passou 
a atacar a minha família, a minha imagem como mulher, como mãe e como 
prefeita. Não satisfeito, e repito, desesperado porque vai perder as eleições 
apesar de todo dinheiro que vem gastando, passou a nos atacar em suas 
próprias redes sociais. Ao contrário dele, não quero ser a Prefeita de Bayeux 
a qualquer custo. Ofereço os meus 25 anos de trabalho para os mais 
carentes em troca do seu voto de confiança nas eleições. E ele? O que ele fez 
por Bayeux nesses anos todos? Diego, se você quer ser prefeito, mostre 
como pretende administrar. Se não tem idéias, não se incomode com as 
idéias dos outros. Bayeux já cansou de votar em candidatos que depois de 
eleitos se mudam para luxuosos apartamentos em João Pessoa, na praia, na 
capital. Não se deixe enganar....A eleição é a arte da comparação. Eu uso o 
SUS, Diego tem Unimed. Eu ando a pé nas ruas, ele anda de carro 
importado com ar-condicionado e os vidros fechados. Eu tenho propostas e 
realizações para mostrar, ele só tem conversa mole e promessas para 
enganar as pessoas. Eu vivo numa casa alugada e ele mora na praia. O dia 
15 está chegando e o povo já o que é melhor para Bayeux é Luciene mais 
quatros anos na prefeitura. Sabe por quê? Porque antes não tinha Hospital 
da Mulher com consultas e exames para gestantes de alto risco e agora tem. 
Porque antes não tinha uma central de marcação de exames on line e agora 
tem. Porque antes não tinha atendimento de urologia exames da próstata e 
cuidados com a saúde do homem. E agora tem! Antes não tinha restaurante 
popular com duas refeições. E agora tem! Antes não tinha sopa em 
sete comunidades! E agora tem! Porque antes não tinha cesta 
básica para famílias que perderam seus empregos e sua renda na 
pandemia. E agora tem! Já fizemos muito em pouco tempo. E com seu apoio 
vamos fazer muito mais. Porque agora, Bayeux não agüenta mais ninguém 
espalhando fakenews para enganar as pessoas! Agora é a vez do povo. É 12 
no coração” (grifos e destaques meus) 
 
 

DEGRAVAÇÃO 02 

 
(00:00) Narradora - A prefeita Luciene fez muito em pouquíssimo tempo. 
Vamos ver? 
(00:04) Narradora - Luciene ampliou as refeições no restaurante popular que 
agora atende 600 pessoas por dia, e funciona também a noite. 
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(00:11) Narradora - E ainda levou a sopa para mais de 10 
comunidades carentes de Bayeux. 
(00:15) Narradora - Luciene também reativou a linha de ônibus 5603 que 
estava parada há mais de 1 ano, beneficiando os moradores do Mário 
Andreazza, Comercial Norte, Mariz e Rio do Meio. 
(00:26) Narradora - Quer saber mais? 
(00:28) Narradora - Luciene realizou milhares de consultas e exames gratuitos 
para mulheres e homens que esperava há anos um atendimento médico. 
(00:36) Narradora - Finalmente Bayeux tem uma prefeita que cuida das 
pessoas. 
(00:40) Narradora - Ela fez o Hospital da Mulher e reabriu a Policlínica 
Beijamim Maranhão, que agora atende também à noite! 
(00:47) Narradora - E tem mais! 
(00:48) Narradora - Luciene voltou com o auxílio-enxoval para gestantes e 
agora as consultas podem ser marcadas pela internet, através do celular. 
(00:57) Luciene - Eu já fiz muito em pouco tempo. 
(00:59) Luciene - E agora preciso do seu voto para continuar o trabalho e fazer 
muito mais por você. 
(01:04) Narradora - Viu só, se em tão pouco tempo a Prefeita Luciene fez isso 
tudo. 
(01:10) Narradora - Imagina o que ela vai fazer em 4 anos. 
(01:12) Narradora - Agora, só depende de você. 
(01:14) Narradora - Vote 12 para a mudança continuar! 
(01:17) Narradora - Vamo lá? Vamo votar na mulher? (grifos e destaques 
meus) 

 
    Não há o que contra argumentar. A questão é pacificada pelos 

nossos Tribunais. 

    Neste sentido: 

 
REPRESENTAÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ART. 22 DA LEI 
COMPLEMENTAR NO 64/ 90. ART. 73, INCISO II, § 5O, DA LEI NO 
9.504/97. CESTAS BÁSICAS. DISTRIBUIÇÃO. VALES-COMBUSTÍVEL. 
PAGAMENTO PELA PREFEITURA. ELEIÇÕES. RESULTADO. 
INFLUÊNCIA. POTENCIALIDADE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. 
CONDUTA VEDADA. INELEGIBILIDADE. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. 
POSSIBILIDADE.  
1. A comprovação da prática das condutas vedadas pelos incisos I, II, III, IV 
e VI do art. 73 da Lei no 9.504/97 dá ensejo à cassação do registro ou do 
diploma, mesmo após a realização das eleições.5 

 
    E mais: 

 
                                         
5 Ac. no 21.316, de 30.10.2003, rel. Min. Fernando Neves. 
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REPRESENTAÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ART. 22 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 64/ 90. ART. 73, INCISO II, § 5O, DA LEI NO 
9.504/97. CESTAS BÁSICAS. DISTRIBUIÇÃO. VALES-COMBUSTÍVEL. 
PAGAMENTO PELA PREFEITURA. ELEIÇÕES. RESULTADO. 
INFLUÊNCIA. POTENCIALIDADE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. 
CONDUTA VEDADA.  
[...]”. NE: Trecho do voto do relator:  
[...] os recorrentes alegam que não restou provado o nexo de causalidade 
entre a conduta e o comprometimento da lisura e da legitimidade do pleito. 
Entretanto, o Tribunal Regional analisou a prova dos autos e assentou ter 
havido abuso de poder, com inegável potencialidade de influência nas 
eleições.  
[...] Examinando as circunstâncias registradas no acórdão regional  
[...] verifico que realmente tais condutas não constituíram fatos isolados, 
mas se mostraram reiteradas, evidenciando potencialidade para 
comprometer a lisura do pleito, sendo acertada a decisão atacada que 
concluiu pela procedência da representação por abuso do poder econômico. 
Ademais, não se mostra necessário que o acórdão regional expressamente 
registre o número exato das cestas básicas distribuídas ou mesmo das 
pessoas beneficiadas com vales-combustível, bastando que a Corte 
Regional, ao examinar os fatos e as provas existentes nos autos, tenha 
concluído pela potencialidade dos atos abusivos em comprometer o 
resultado do pleito.6 

 
    O uso da máquina pública visando a captação de votos é 

cristalina, excede os limites da racionalidade e fere de morte o princípio da igualdade. 

    Está claro o uso da Máquina Administrativa Municipal e o 

interesse focado de Luciene Gomes nas atitudes INÉDITAS, objetivando exclusivamente êxito 

no pleito que se aproxima, atentando contra o regime democrático, contra o princípio da 

igualdade e ainda um total desrespeito à Justiça Eleitoral. 

    Não é desta forma que se compete. A ganância pela obtenção do 

poder a todo custo é cristalina. 

    As práticas abusivas de Luciene Gomes consubstanciam hediondo 

desvio de finalidade administrativa e perfectibiliza o abuso de poder político qualificado, a 

ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 22, XIV da LC nº 64/907. 

                                         
6 Ac. de 30.10.2003 no REspe nº 21316, rel. Min. Fernando Neves. 
 
7   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) 
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               Considerando que o gesto acintoso da candidata Luciene Gomes 

ocorreu 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. 

     Nesse sentido, em recente decisão, o TSE manifestou-se: 

 
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO – CONFIGURAÇÃO - ARTIGO 41-A, 
DA LEI Nº 9504/97. Verificando um dos núcleos do artigo 41-A da Lei nº 
9504/97 – doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de 
qualquer natureza – no período crítico compreendido do registro da 
candidatura até o dia da eleição, inclusive, presume-se o objetivo de obter 
voto, sendo desnecessária a prova visando a demonstrar tal resultado. 
Presume-se que normalmente ocorre, sendo excepcional a solidariedade no 
campo econômico, a filantropia.8 

  No voto condutor do acórdão, leciona o eminente ministro, verbis, 

que se encaixa como uma luva ao caso ora apresentado: 

“É a presunção, já que o período é um período crítico de disputa 
eleitoral e tem-se procedimento que normalmente não é corriqueiro 
por parte das pessoas: No caso, distribuição gratuita de cestas 
básicas. Na espécie, a presunção é que a prática se fez voltada á 
obtenção de votos.” (destaques meus). 
 

      E mais adiante, assevera: 

“A questão sobre o expresso pedido de votos não pode ser acolhida, aliás, como 
bem ressaltou da tribuna o ilustre advogado que sustentou por último, a menos 
que se cogite de documento e se exija do eleitor, para recebimento da benesse, 
que subscreva recibo de promessa de dação de votos... Óptica diversa é tornar 
inócua a previsão legal. A prática é quase sempre escamoteada... A simples 
concessão do benefício em período crítico, na disputa eleitoral, gera - porque o 
predicado solidariedade está em desuso – a presunção de que o objetivo visado é 
captar votos.” (destaques meus) 

                                                                                                                                 
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) 
 
8 RESP 25.146/SP, redator Min. Marco Aurélio, j. 07/03/2006). 
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       Pela prova carreada aos autos, não há dúvidas de que a 

investigada vem utilizando um programa recém criado (FORNECIMENTO DE SOPA) com o 

objetivo claro de angariar os votos dos eleitores.  

       As evidências gritantes constatadas e divulgadas abertamente por 

ela não deixam qualquer dúvida quanto a intenção de compra de voto. 

     Por tudo quanto foi dito, o Ministério Público Eleitoral 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-A9 e art. 41-A da Lei nº 9.504/9710; 

 A notificação da investigada para, querendo, apresentar defesa em cinco dias (art. 22, I, 

“a” da LC nº 64/9011); 

 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, da Lei nº 

9.504/97; 

                                         
9 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) 
 
10 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) 
 
11 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 
 

  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. 

      A prova é meramente material, daí porque esta Promotoria 

Eleitoral prescinde, momentaneamente, de prova testemunhal.  

      Outrossim, reserva-se ao direito de pugnar pela produção de 

provas que se fizerem necessárias, inclusive testemunhal, se for necessário, por ocasião da fase 

de diligências a que alude o art. 22, da Lei Complementar nº 64/90. 

 
 

 Bayeux, 11 de novembro de 2020. 
  
 
 

 DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ 
PROMOTOR ELEITORAL – 61ª ZONA 
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