
 
 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA _ª 

VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA 

 

 

 

 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DA BAHIA (SINDSEMP-BA), entidade sindical de 1º grau, com base territorial 

em todo o Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 10.538.748/0001-04, 

com sede à Avenida Joana Angélica, nº 1312, Nazaré, Salvador/BA, CEP 

40050-001, representando os servidores do MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, 

vem à presença de V. Exa., por meio de seus advogados infra firmados, com 

endereço profissional no Salvador Shopping Business, sala 1215 Alameda 

Salvador, 1057 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-790, com 

fundamento nos artigos 8º, III, e 109, I, todos da Constituição Federal, bem 

como nos demais dispositivos pertinentes, propor 

 

AÇÃO ORDINÁRIA 

 

Em face da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob o número 02.961.362/0001-74, representada neste ato 

por sua Procuradoria Federal na Bahia, com sede à Avenida Luís Viana Filho, 

nº 2.155, Paralela, Salvador/BA, CEP 41730-101; e ESTADO DA BAHIA, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 

13.937.032/0001-60, com sede à 3ª Avenida do CAB, nº 390, Plataforma IV, 

Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA, CEP 41745-005, pelas razões de 

fato e direito a seguir aduzidas: 

 

 



 
 

I- DA LEGITIMIDADE ATIVA 

Consoante dispõe o artigo 8º, III, da Constituição Federal, ao Sindicato 

cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas. In casu, faz-se necessário 

buscar, junto ao Poder Judiciário, a defesa de interesse coletivo da categoria 

dos servidores do Ministério Público do Estado da Bahia, na forma dos fatos e 

razões de direito a seguir apresentados, restando presente, portanto, a 

legitimidade ad causam. 

 

II- DOS FATOS 

Os substituídos são servidores do Ministério Público do Estado da 

Bahia, tendo prestado concurso público para atuar no cargo de Assistente 

Técnico-Administrativo e prestar o necessário apoio nas atividades 

administrativas de competência do Ministério Público Estadual.  

Entretanto, nas Promotorias de Justiça em que há designação para 

atuar no serviço eleitoral, atividade de competência federal, tais servidores, 

como se demonstrará a seguir, são compelidos a realizar atividades de apoio 

técnico e administrativo na esfera eleitoral, desviando-se, assim, de sua área 

de atribuição, que se limita a atuação na esfera estadual. 

Essa conduta revela-se eivada de ilegalidade, impondo aos servidores 

da esfera estadual obrigação de atuar em área de competência federal, de 

forma que se busca na presente ação a declaração do direito dos servidores do 

Ministério Público do Estado da Bahia não serem instados a atuar junto ao 

Ministério Público Eleitoral, salvo em caso de contraprestação pelos serviços 

prestados, para que não ocorra enriquecimento indevido da União Federal, 

pelo não pagamento de serviços que lhe são prestados. 

 

III- DO DIREITO 

O cargo de Assistente Técnico-Administrativo compõe o Quadro 

Permanente de Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia, tendo 

como requisito para a investidura a conclusão do ensino médio, e cuja 



 
 

competência é disciplinada em legislação específica, qual seja, a Lei nº 

8.966/2003, que reestruturou o Plano de Carreira do Ministério Público, 

dispondo em art. 4º: 

Art. 4º - Aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de 
Assistente Técnico-Administrativo, com escolaridade de nível 
médio completo, compete a execução de atividades referentes 
à organização, controle e manutenção dos serviços 
administrativos, operacionais e de apoio à pesquisa sobre 
assuntos normativo, doutrinário e jurisprudencial, relacionados 
com as áreas meio e fim do Ministério Público do Estado da 
Bahia. 

Fácil observar, portanto, que a competência dos servidores ocupantes 

do cargo de Assistente Técnico-Administrativo restringe-se à esfera de 

atribuição do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Importante observar que, ainda que seja o Ministério Público uno e 

indivisível, suas atribuições são definidas com base na esfera jurisdicional 

frente a qual deverá oficiar. 

Assim sendo, o Ministério Público Federal atua junto à Justiça Federal, 

o Ministério Público Militar atua junto à Justiça Militar, o Ministério Público do 

Trabalho atua junto à Justiça do Trabalho, o Ministério Público Eleitoral atua 

junto à Justiça Eleitoral, e o Ministério Público Estadual atua junto à Justiça 

Estadual. 

A nossa Constituição Federal, quando cuidou de definir os ramos do 

Poder Judiciário, fez sua repartição de competências preliminar em seu artigo 

92, ao definir os seus órgãos:  

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

        I -  o Supremo Tribunal Federal; 

        I-A -  o Conselho Nacional de Justiça; 

        II -  o Superior Tribunal de Justiça; 

        II-A -  o Tribunal Superior do Trabalho; 

        III -  os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

        IV -  os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

        V -  os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

        VI -  os Tribunais e Juízes Militares; 

        VII -  os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios. 



 
 

Nesta senda, os artigos 102; 103-B, §4º; 105; 108; 109; 114; 121; 124; 

e 125, §1º, definem, respectivamente, as competências de cada órgão do 

Poder Judiciário. De uma mera análise da divisão apresentada no artigo 92, 

observa-se que a competência da Justiça do Estado é diversa da competência 

da Justiça Eleitoral. 

A competência da Justiça Eleitoral está definida em lei complementar, 

qual seja a Lei nº 4.737/1965, em seus artigos 22 e seguintes. Já a 

competência da Justiça do Estado da Bahia está disciplinada na Constituição 

estadual, entre os artigos 123 e 133, e na Lei de Organização Judiciária, em 

seus artigos 64 e seguintes. 

É certo que a Justiça Estadual tem competência residual, naquilo que 

não compete à Justiça Especializada e ao Juízo Comum Federal. A doutrina e 

a jurisprudência são unânimes em reconhecer tal regra. Trazemos aqui, 

apenas a título exemplificativo, posicionamento neste sentido:  

A competência da justiça estadual é determinada por exclusão. 
Tudo que não for competência da Justiça Federal ou de 
qualquer das justiças especiais, pertencerá aos órgãos 
jurisdicionais estaduais, tanto na área civil como nas outras 
áreas. (Sebastião de Oliveira CASTRO FILHO, Ministro do STJ. 
“Breves Considerações sobre a Competência”, em 
http://www.stj.jus.br). 

Assim, observa-se que a competência em matéria eleitoral é da Justiça 

Especializada Eleitoral, e, portanto, não é da alçada da Justiça Estadual. É 

possível, entretanto, que o Juiz de Direito, com atribuição para a jurisdição 

estadual, atue na Justiça Especializada (Trabalhista ou Eleitoral), bem como na 

Justiça Comum Federal, por delegação. É o que nos mostram os artigos 

abaixo:  

CF, Art. 109, §3º. Serão processadas e julgadas na justiça 
estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, 
as causas em que forem parte instituição de previdência social 
e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do 
juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá 
permitir que outras causas sejam também processadas e 
julgadas pela justiça estadual. 

§4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será 
sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição 
do juiz de primeiro grau. 

(...) 



 
 

CF, Art. 112.  A lei criará varas da Justiça do Trabalho, 
podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, 
atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo 
Tribunal Regional do Trabalho. 

(...) 

LC 4.737/65, Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos 
Tribunais Regionais [Eleitorais]: (...) V- constituir as juntas 
eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. 

Art. 36. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, 
que será o presidente, e de 2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de 
notória idoneidade. 

Art. 32. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a 
um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu 
substituto legal que goze das prerrogativas do Art. 95 da 
Constituição. 

Parágrafo único. Onde houver mais de uma vara o Tribunal 
Regional designara aquela ou aquelas, a que incumbe o 
serviço eleitoral. 

O magistrado da Justiça Estadual, quando atua fora das suas 

atribuições originais, faz jus a uma gratificação pelo serviço extraordinário 

desempenhado. Considerando a matéria objeto da presente demanda, qual 

seja, a atuação no âmbito da Justiça Especializada Eleitoral, trazemos à baila 

alguns artigos da legislação pátria que ratificam tal afirmação: 

LOMAN, Art. 11. Os Juízes de Direito exercem as funções de 
juízes eleitorais, nos termos da lei. 

Art. 65. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos 
magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens: (...) VI 
- gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral; 

(...) 

Lei nº 8.350/1991, Art. 2o A gratificação mensal de Juízes 
Eleitorais corresponderá a 18% (dezoito por cento) do subsídio 
de Juiz Federal. 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
à conta da dotação orçamentária consignada à Justiça 
Eleitoral, ocorrendo seus efeitos financeiros apenas a partir do 
exercício seguinte ao da sua aprovação. 

De igual forma, o membro do Ministério Público estadual, quando atua 

fora das suas atribuições originais, também faz jus a uma gratificação pelo 

serviço extraordinário desempenhado. Considerando a matéria objeto da 

presente demanda, qual seja a atuação no âmbito da Justiça Especializada 

Eleitoral, trazemos a seguir alguns artigos da legislação pátria que ratificam tal 

afirmação:  



 
 

LOMP, Art. 2º. Lei complementar, denominada Lei Orgânica do 
Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos Procuradores-
Gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá, no âmbito de 
cada uma dessas unidades federativas, normas específicas de 
organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério 
Público. 

Art. 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições 
Federal e Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete 
aos Promotores de Justiça, dentro de suas esferas de 
atribuições: (...) III - oficiar perante à Justiça Eleitoral de 
primeira instância, com as atribuições do Ministério Público 
Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da 
União que forem pertinentes, além de outras estabelecidas na 
legislação eleitoral e partidária. 

Art. 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas, a 
membro do Ministério Público, nos termos da lei, as seguintes 
vantagens: (...) VI - gratificação pela prestação de serviço à 
Justiça Eleitoral, equivalente àquela devida ao Magistrado ante 
o qual oficiar;  

Art. 73. Para exercer as funções junto à Justiça Eleitoral, por 
solicitação do Procurador-Geral da República, os membros do 
Ministério Público do Estado serão designados, se for o caso, 
pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça. § 1º Não 
ocorrendo designação, exclusivamente para os serviços 
eleitorais, na forma do caput deste artigo, o Promotor Eleitoral 
será o membro do Ministério Público local que oficie perante o 
Juízo incumbido daqueles serviços. 

LC Estadual nº 11/96, Art. 92 - Cabe aos Promotores de 
Justiça exercer as atribuições de Ministério Público junto aos 
órgãos jurisdicionais de primeira instância, competindo-lhes 
ainda: (...) III - oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira 
instância, com as atribuições previstas na Lei Orgânica do 
Ministério Público da União, e outras estabelecidas na 
legislação eleitoral e partidária. 

Art. 155 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas, aos 
membros do Ministério Público, nos termos da lei, as seguintes 
vantagens: (...) VII - gratificação pela prestação de serviço à 
Justiça Eleitoral, equivalente àquela devida ao magistrado ante 
o qual oficiar. 

Art. 275 - Para exercer as funções junto à Justiça Eleitoral, por 
solicitação do Procurador-Geral da República, os membros do 
Ministério Público do Estado da Bahia serão designados pelo 
Procurador-Geral de Justiça. 

Art. 276 - Não ocorrendo designação, exclusivamente para os 
serviços eleitorais, na forma prevista no artigo anterior, o 
Promotor de Justiça Eleitoral será o membro do Ministério 
Público estadual que oficie perante o juízo incumbido daqueles 
serviços. 

(...) 



 
 

Lei nº 8.350/1991, Art. 2º - A gratificação mensal de Juízes 
Eleitorais corresponderá a 18% (dezoito por cento) do subsídio 
de Juiz Federal. 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão à conta da dotação orçamentária consignada à Justiça 
Eleitoral, ocorrendo seus efeitos financeiros apenas a partir do 
exercício seguinte ao da sua aprovação. 

Decerto, a Justiça Eleitoral, em que pese não dispor em seus quadros 

próprios de magistrados e membros do Ministério Público para o desempenho 

das funções eleitorais, requisita membros da Justiça Federal e Estadual, bem 

como dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, remunerando-os pelo 

exercício de tais funções, por tratar-se de serviço extra, diverso das suas 

atribuições originais. Evita-se, com isso, que a União venha a locupletar-se 

pelo trabalho realizado por agente estadual, ou agente federal de quadro 

diverso. 

Já no âmbito do serviço administrativo, temos que a Justiça Eleitoral 

conta com servidores próprios do seu Quadro de Pessoal, aos quais compete o 

apoio aos órgãos do Judiciário, na forma das suas atribuições. 

Os magistrados contam, portanto, com servidores do Quadro da 

Justiça Eleitoral – Cartório Eleitoral – para prestar o necessário apoio técnico e 

administrativo na esfera eleitoral, não se fazendo necessário desviar os 

servidores da Justiça Federal Comum ou da Justiça Estadual, para auxiliá-los 

em tais funções. Tal atividade está regulamentada na forma da legislação 

abaixo reproduzida: 

Lei nº 11.416/2006, Art. 1º. As Carreiras dos Servidores dos 
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário da União passam a 
ser regidas por esta Lei. 

Art. 2º. Os Quadros de Pessoal efetivo do Poder Judiciário são 
compostos pelas seguintes Carreiras, constituídas pelos 
respectivos cargos de provimento efetivo: I - Analista Judiciário; 
II - Técnico Judiciário; III - Auxiliar Judiciário. 

Art. 4º. As atribuições dos cargos serão descritas em 
regulamento, observado o seguinte: II - Carreira de Técnico 
Judiciário: execução de tarefas de suporte técnico e 
administrativo. 

REGULAMENTO: Portaria Conjunta STF nº 3, de 
31/05/2007; Resolução TSE nº 22.581/2007. 

Técnico Judiciário/ Área Administrativa: atividades de nível 
intermediário, relacionadas à execução de tarefas de apoio à 
atividade judiciária; de suporte técnico e administrativo às 



 
 

unidades organizacionais; transporte e segurança de 
dignitários e de pessoas, de bens materiais e patrimoniais e da 
informação.  

Os Técnicos Judiciários (bem como os Analistas Judiciários e 

Auxiliares Judiciários) da Justiça Eleitoral têm como atribuição o desempenho 

das funções próprias ao seu cargo nas demandas concernentes à esfera 

eleitoral, sendo remunerados pela União, dentro da dotação orçamentária 

desta Justiça.  

Buscou o Poder Judiciário assegurar, por conseguinte, o devido apoio 

administrativo aos magistrados que atuam na área eleitoral, fixando um quadro 

próprio de servidores colocados à disposição do juízo. 

Entretanto, verifica-se que o mesmo cuidado não foi destinado aos 

membros do Ministério Público que prestam serviço à Justiça Eleitoral. Não 

havendo quadro próprio, na esfera eleitoral, de servidores à disposição dos 

Promotores Eleitorais para o apoio administrativo. 

Assim, na busca de se preencher tal lacuna operacional, têm-se valido 

os Ministérios Públicos estaduais – e no Ministério Público do Estado da Bahia 

não ocorre de outra forma – de impor os serviços de apoio administrativo 

eleitoral aos servidores do quadro efetivo, num claro desvio de função, ou 

seja, colocar um servidor de âmbito estadual para exercer atividades afetas à 

esfera federal. 

Os servidores do Ministério Público do Estado da Bahia têm as suas 

atribuições definidas na Lei nº 8.966/2003, sendo que as atribuições dos 

Assistentes Técnico-Administrativos estão disciplinadas no artigo 4º da referida 

lei, conforme segue:  

Art. 4º - Aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de 
Assistente Técnico-Administrativo, com escolaridade de nível 
médio completo, compete a execução de atividades referentes 
à organização, controle e manutenção dos serviços 
administrativos, operacionais e de apoio à pesquisa sobre 
assuntos normativo, doutrinário e jurisprudencial, relacionados 
com as áreas meio e fim do Ministério Público do Estado da 
Bahia. 

Observa-se da leitura do presente artigo que as atribuições de tais 

servidores se resumem ao campo de atuação do Ministério Público estadual, 

e não do Ministério Público Eleitoral, por tratar-se de competência de Juízo 



 
 

Especializado, e, portanto, federal – e não poderia ser de outra forma, eis que 

os assistentes técnicos-administrativos são servidores estaduais, e não 

federais. 

Declara a nossa Carta Magna, em seu artigo 5º, II, que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. De 

igual forma, o artigo 37 da Constituição traz alguns princípios expressos da 

Administração Pública, entre eles, o da legalidade. 

Assim, se o particular não pode ser compelido a fazer ou deixar de 

fazer algo senão em virtude da lei, a Administração Pública – e, portanto, os 

servidores públicos – só podem fazer ou deixar de fazer algo amparado em lei. 

Enquanto o particular tem a liberdade ampla, podendo sofrer restrição legal, o 

servidor público tem a ação restrita, ou seja, só pode ocorrer mediante 

motivação legal. 

In casu, para a atuação dos Juízes Federais e Juízes dos Estados, 

bem como dos membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público 

dos Estados, como juízes e promotores eleitorais, por delegação, existe tal 

permissivo legal; entretanto, para a atuação dos servidores no apoio 

administrativo eleitoral, não existe tal permissivo legal – até mesmo porque, 

para a esfera administrativa, a Justiça Eleitoral conta com um quadro próprio 

de servidores, ainda que disponibilizados apenas para apoio aos juízes 

eleitorais. 

Vale destacar, outrossim, que o desvio de função aplicado gera a 

realização de um serviço gratuito, eis que os servidores estaduais têm 

trabalhado para a Justiça Eleitoral, de caráter federal, sem receber qualquer 

contraprestação pelo trabalho, o que é expressamente vedado em nosso 

ordenamento jurídico, como faz prova o artigo 4º da Lei 8.112/90: “É proibida a 

prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei”. 

Sendo certo que o desempenho de apoio administrativo ao Ministério 

Público eleitoral não está listado entre os casos em que a lei prevê a prestação 

de serviço gratuito, não há que se falar no desempenho de tais atividades pelo 

servidor do Ministério Público estadual, sem a devida contraprestação, sob 

pena de incorrer-se em enriquecimento sem causa da União. 



 
 

Por outro lado, cabe analisar o quanto disposto no artigo 72 da Lei 

Orgânica do Ministério Público da União, transcrito a seguir: 

Art. 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que 
couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério 
Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo 
eleitoral. 

Observa-se, assim, que a competência original para atuar junto à 

Justiça Eleitoral recai sobre o Ministério Público Federal, por força da 

legislação vigente. Quando o Ministério Público estadual atua, o faz por 

delegação, e não por atribuição original. Tanto o é que, para atuar como 

Promotor Eleitoral, os membros do Ministério Público estadual são nomeados 

em portaria conjunta, onde assinam o Chefe do MP requerido (estadual) e o 

representante do MP requerente (Procurador Regional Eleitoral – MP Federal). 

É o que nos mostra a legislação vigente:  

LOMPU, Art. 76. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente 
com o seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral 
Eleitoral, dentre os Procuradores Regionais da República no 
Estado e no Distrito Federal, ou, onde não houver, dentre os 
Procuradores da República vitalícios, para um mandato de dois 
anos. 

Res. CNMP n° 30. Considerando que, sendo de natureza 
federal, a designação para o exercício da função eleitoral por 
membro do Ministério Público em primeiro grau compete ao 
Procurador Regional Eleitoral, a quem cabe, em cada Estado, 
dirigir as atividades do setor, nos termos do art. 77 da Lei 
Complementar n° 75, de 1993; 

LOMP, Art. 73. Para exercer as funções junto à Justiça 
Eleitoral, por solicitação do Procurador-Geral da República, os 
membros do Ministério Público do Estado serão designados, se 
for o caso, pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça. 

 

LC Estadual n° 11/96, Art. 15, X, f. Ao Procurador-Geral de 
Justiça compete: (...) X - designar membros do Ministério 
Público para: (...) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro 
grau, ou junto ao Procurador Regional Eleitoral, quando por 
este solicitado. 

Não é outro o posicionamento doutrinário, conforme exemplificado pela 

obra de Carlos Veloso e Walber de Moura Agra, ao discorrer sobre Direito 

Eleitoral:  

Joel Cândido atribui dois princípios ao Ministério Público 
Eleitoral: federalização e delegação. O primeiro significa que 
pertence ao Ministério Público Federal, em tese, a atribuição de 



 
 

oficiar junto à Justiça Eleitoral, em todas as fases do processo 
(previstos nos artigos 37, I, e 72, da LC n° 75/93). O segundo 
se configura na prerrogativa de ser delegada ao Ministério 
Público dos Estados a atribuição de oficiar perante os juízes 
eleitorais, primeira instância da Justiça Eleitoral, o que é uma 
exceção ao princípio anterior (art. 78 da LC 75/93). 

Os promotores Eleitorais são indicados – entre os membros da 
Promotoria de Justiça – pelo Procurador Regional Eleitoral e 
pelo Procurador-Geral de Justiça, para atuarem em conjunto 
com os Juízes Eleitorais nas respectivas zonas eleitorais ou 
junto com o Procurador Regional eleitoral quando esta solicitar. 
A lei complementar n. 75, em seu art. 78, delega aos membros 
do Ministério Público local as funções do Ministério Público 
Federal. Como membro do Ministério Público, tem as mesmas 
atribuições do Procurador Regional Eleitoral, contudo limitada 
ao respectivo juízo eleitoral, além de outras estabelecidas pela 
legislação eleitoral ou partidária. Esses membros do Ministério 
Público que atuam na seara eleitoral têm direito a verbas 
indenizatórias pagas pela União. 

Desta forma, comprovado que a atribuição para atuação como 

Ministério Público Eleitoral é competência Federal, caso se buscasse alegar 

que um servidor na área administrativa, pelo simples fato de fazer parte do 

Quadro de Servidores do Ministério Público, teria a obrigação de atuar na 

esfera eleitoral, tal alegação deveria recair sobre os servidores do Ministério 

Público Federal, e não sobre os servidores dos Ministérios Públicos estaduais. 

Assim sendo, por tudo o quanto exposto, a medida de justiça que se 

impõe à União é determinar que providencie servidores para prestar o auxílio 

necessário aos Membros do Ministério Público Eleitoral, da mesma forma como 

o faz em relação aos Juízes Eleitorais – e, neste caso, deve-se reconhecer a 

inexistência de obrigação dos servidores do Ministério Público Estadual em 

exercer as atividades administrativas no âmbito do serviço eleitoral. 

Alternativamente, caso se entenda pela necessidade de se requerer 

aos servidores do Ministério Público dos Estados a prestação de apoio 

administrativo aos membros do Ministério Público Eleitoral, que seja adotada a 

mesma medida aplicada ao delegar atribuições aos juízes e promotores 

estaduais, qual seja, o pagamento de gratificação pelo serviço eleitoral 

prestado, num percentual definido em lei, baseado na remuneração do servidor 

de mesma referência de cargo – in casu, o Técnico Judiciário. 

Não havendo ainda deliberação nesse sentido, poderia ser fixado o 

mesmo percentual aplicado na concessão de gratificação aos membros da 



 
 

Magistratura e do Ministério Público, isto é, 18% (dezoito por cento). Assim, 

teríamos, o pagamento de gratificação mensal na ordem de 18% (dezoito por 

cento) do salário básico (vencimento + gratificação) do Técnico Judiciário.  

 

IV- DOS PEDIDOS  

Ante os fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, requer: 

1. A citação dos Requeridos, com remessa de cópia da inicial, 

para, querendo, ingressarem no feito e contestar a presente ação; 

2. A intimação do ilustre representante do Ministério Público 

Federal, para que se manifeste sobre a presente ação; 

3. Seja julgado procedente o pedido, para: 

a) Declarar o direito dos substituídos pelo 

SINDSEMPBA de não serem obrigados a praticar quaisquer atos de auxílio ao 

Ministério Público estadual, determinando-se aos Requeridos a OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER, isto é, de não exigir aos servidores do administrativo junto ao 

Ministério Público Eleitoral e, de igual forma, de não aplicar quaisquer tipos de 

sanção pelo não desempenho de funções eleitorais; 

b) Declarar o direito dos substituídos pelo 

SINDSEMPBA ao recebimento, pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral 

(apoio administrativo ao Ministério Público Eleitoral), do valor correspondente a 

18% (dezoito por cento) do salário básico (vencimento + gratificação) do 

Técnico Judiciário, a título de gratificação eleitoral mensal. 

4. A condenação dos Requeridos a indenizar todos os 

servidores do Ministério Público do Estado da Bahia que, nos últimos cinco 

anos, tenham prestado serviço à Justiça Eleitoral (apoio administrativo ao 

Ministério Público Eleitoral), do valor correspondente a 18% (dezoito por cento) 

do salário básico (vencimento + gratificação) do Técnico Judiciário, a título de 

gratificação eleitoral mensal, para cada mês efetivamente trabalhado, devendo 

o montante e os respectivos beneficiados ser objeto de liquidação em fase de 

execução; 

5. A condenação dos Requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação. 



 
 

Protesta provar o alegado por todos os meios de direito admitidos, 

especialmente pela juntada de novos documentos, ofícios, certidões, inspeções 

e perícias, bem como oitivas de testemunhas, o que desde já resta requerido. 

Sendo impossível aferir, no presente momento, o proveito econômico 

que os substituídos terão com o feito, dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), apenas para efeitos fiscais. 

Nestes termos, 

Pede Deferimento. 

Salvador, 21 de agosto de 2019 

 

MORENO BORBA 

OAB/BA - 35703 

 

 


