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SENTENÇA
 
 

Trata-se de Representação Eleitoral apresentada neste juízo pela Coligação
“ARAGUAÍNA É DE TODOS NÓS”, integrada pelos Partidos Políticos PSC, REDE, PP, PDT,
MDB, PTC, REPUBLICANOS, PTB, PSL e AVANTE, em desfavor de RONALDO DIMAS
NOGUEIRA PEREIRA, WAGNER RODRIGUES BARROS e MARCUS MARCELO DE BARROS
ARAÚJO, sob a alegação de que Ronaldo Dimas Nogueira Pereira, prefeito do Município de
Araguaína, por meio da Portaria 273, de 28 de setembro de 2020, exonerou 13 servidores
públicos ocupantes de cargos de diretoria de Unidades Escolares, em arrepio ao previsto
nos artigos 10 e 11 da Lei Municipal n. 2.161, de 10 de julho de 2003, , em conduta
caracterizada como desvio de finalidade, conforme disposto no artigo 73, inciso V, alínea
“a”, da Lei das Eleições.

Afirma não se tratar de cargos comissionados de livre nomeação, mas de funções
de confiança a serem exercidas por servidores efetivos, mediante ato administrativo complexo,
decorrente de processo seletivo, primeira etapa, e eleição ou escolha pelo Chefe do Poder
Executivo.

Alega não ter ocorrido nenhuma sindicância e que o representado, Ronaldo Dimas
Nogueira Pereira, não apresenta os motivos que levaram à exoneração das diretoras das
unidades escolares, porque não poderia expressar o fato de tratar-se de uma conduta política,
com o intuito, exclusivo, de beneficiar o seu Secretário Chefe de Gabinete de Fato, atual
candidato a prefeito Wagner Rodrigues de Barros e o seu candidato a vice Marcus Marcelo de
Barros Araújo.

Ao final requer a concessão de tutela antecipada, a fim de tornar sem efeito a
dispensa das funções de confiança, anulação da mencionada portaria 273, a suspensão imediata
da conduta que aponta como vedada, o recebimento e processamento da representação na
forma estabelecida no art. 22 da Lei Complementar de n. 64/90 e notificação dos representados.

Em Decisão proferida no Id. 13802526, foi determinada a citação dos
Representados para apresentação de contestação/defesa, no prazo legal, na forma do art. 22, I,
a, da Lei Complementar de n. 64/90.

A contestação foi protocolizada conforme Id. 16270814, alegando em preliminar:
1 - Que o objeto da presente Representação teria sido apresentado no âmbito do
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Processo de Registro de Candidatura de Wagner Rodrigues e Marcus Marcelo o que teria por
finalidade defender a falta de condição de elegibilidade ou prevalência de hipótese de
inelegibilidade.

2 - Também aduz em preliminar que embora a Representante fundamente a ação
sob o rito do Art. 22 da Lei Complementar (LC) nº 64/90, a Representação se amoldaria nas
disposições inscritas no At. 96, I, da Lei nº 9.504/97, pois a pretensão estaria fundamentada em
descumprimento ao Art. 73, V, alínea “a”, desta Lei.

Numa redação confusa, ainda em preliminar, destaca que a Representante não teria
feito qualquer referência ao rito do Art. 22 da LC 64/90, pertinente à Ação de Investigação Judicial
Eleitoral; que o procedimento não é adequado em Registro de Candidatura, pelo que deve ser
extinto, formulando a contestação no mérito nos moldes do Art. 96, I, da Lei nº 9.504/97, para o
caso de não serem atendidas as preliminares.

No mérito, sustenta a possibilidade de exoneração de servidores ocupantes de
cargo comissionado ou função de confiança, no caso diretoras de unidades escolares, em
período eleitoral, por consistir em ressalva contida no artigo 73, inciso V, alínea “a”, da Lei nº
9.504/1997, para requerer o julgamento improcedente da Representação.

Por meio de decisão saneadora proferida no Id. 23783668, este juízo deixou
consignado: 1 - Que argumentos da defesa sobre inadequação da via eleita se confundem com
o mérito e seriam apreciados quando da sentença; 2 – Que, sobre o Representação por Conduta
Vedada, por ser célere, a legislação não contempla uma fase para se especificar as provas,
devendo as partes assim proceder na inicial ou contestação respectivamente. Na mesma decisão
saneadora, acolheu-se petição ministerial inserida no Id.  22658561, para garantia ao devido
processo legal e foi determinada abertura de prazo para alegações finais das partes, nos termos
do 22, X, da Lei Complementar de n. 64/90, no prazo de 2 (dois) dias, com posterior vista dos
autos ao Ministério Público Eleitoral. E assim se fez, considerando que nem a parte
Representante e nem a parte dos Representados, respectivamente, na exordial e na
contestação/defesa não apresentou requerimento de juntada outros documentos e rol de
testemunhas a serem inquiridas em fase de instrução probatória, verificada ausência de
diligências para a instrução e julgamento do feito.

No prazo legal para alegações finais, a parte Representante nada manifestou,
conforme verificado do histórico de expediente havidos no processo, ao passo que a parte dos
Representados, por meio do Id. 24710465 sustentou a apresentação destas nos termos da
Contestação apresentada nos autos, haja vista que não foram produzidas provas novas, nem
mesmo testemunhal, reiterando o requerimento de julgamento improcedente da Representação. 

Instado, o Ministério Público Eleitoral manifestou “pelo DEFERIMENTO do pedido
contido na presente representação, sujeitando o infrator às sanções previstas nos § 4º do artigo
73, da Lei 9.504/97” (Id. 27285767).

Ocorre que mesmo após o decurso do prazo para alegações finais, a parte dos
Representados apresentaram pet ição defensiva acostada nos Ids.  37408370,
37408337137408375, 37408374 e 374083374.

Em face da apresentação da petição por parte dos Representados após as
alegações finais, trazendo documentos novos, este Juízo entendeu por bem considera-los e
reabriu prazo para manifestação da parte autora, considerando a bisca pela verdade real, que
deve nortear o processo eleitoral, conforme Despacho inserido no Id. 38127038. Concedeu-se
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a parte autora manifestar.

Concedeu-se, igualmente, nova vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para
parecer, conforme rito previsto no Art. 22 da LC nº 64/90, que presidiu a instrução processual
(Despacho, Id. 38466318).

A parte autora manifestou por meio de petição acostada no Id. 38282455, a respeito
da juntada de documentos pelos Representados após as alegações finais destacou:

A par te  autora  IMPUGNA OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS
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REPRESENTADOS, POR NÃO SE ENQUADRAR DA FIGURA TIPIFICADA PELO ARTIGO 435,
DO CÓDGIO DE PROCESSO CIVIL. Logo, pugna pelo desentranhamento dos referidos
documentos, por descumprimento do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil. (Id.
38282455, pp. 1 e 2), ressaltando, ainda, que não tratam de fatos relevantes para julgamento da
lide. Reiterou o pedido de julgamento procedente da ação, nos termos anteriormente formulados.

Na nova vista dos autos, o Ministério Público eleitoral emitiu parecer acostado no Id.
38741588, por meio da qual “ratifica in totum sua manifestação já externada para a fim de que
haja o DEFERIMENTO do pedido contido na presente representação, sujeitando o infrator às
sanções previstas nos § 4º, do artigo 73, da Lei 9.504/97” (Id. 38741588, p. 4), entendendo em
preliminar, que na nova petição dos Representados “... os documentos apresentados não se
encaixam nas positivações do artigo 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser
desconsiderados em razão de preclusão consumativa” (Id. 38741588, p. 3).

É o relatório do necessário. Decido.
 De início, importante destacar que, assim como a Representante, também a defesa

não arrolou testemunhas e não requereu a produção de outras provas de modo
específico, respectivamente, inicial e na contestação.

Nesse sentido, de regra, estaria precluso o direito de requerer oitiva de testemunhas
ou produção de outras provas, nos termos já consignados na decisão saneadora inserida no Id.
 23783668.

Não obstante, é de se ressaltar que a demanda trata de matéria especificamente de
direito, pelo que não se fazia cogente a produção de outras provas além das apresentadas pela
Representante e pelos Representados. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AIJE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 355,I/CPC. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.  MÉRITO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. CAMPANHA CONTRA DENGUE, CASAMENTO COMUNITÁRIO
E OUTROS EVENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. LEIS QUE EM
TESE FAVORECEM CANDIDATO A VEREADOR. EXCEÇÃO DO §10 DO
ARTIGO 73 DA LEI DAS ELEIÇÕES. DEMONSTRADA. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. DIREITO DE PETIÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL.

1. Afasta-se preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em
razão de julgamento antecipado da lide, haja vista a incidência de uma das
hipóteses legais autorizadoras para aplicação desse instituto (art. 355,I/CPC). 2.
Em que pese tratar-se de Ação de investigação judicial eleitoral, cujo rito segue a
Lei Complementar n. 64/90, que prevê abertura de prazo para as alegações
finais, fase em que serão debatidas as provas produzidas nos autos, dependendo
do caso concreto, não há óbice para o julgamento antecipado da lide quando o
magistrado, de forma fundamentada, vislumbra a desnecessidade da produção
de outras provas, além daquelas que acompanharam a inicial e a contestação,
como no caso dos autos. 3. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação, no caso em que a decisão analisou as questões de
fato e de direito e resolveu as questões principais que as partes lhe submeteram
(art.489/CPC), ainda que de forma sucinta.  Ademais, na linha de tal dispositivo,
que veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, é dever do julgador enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. Veda-se a doação de bens
e serviços pela administração pública em ano eleitoral. Ficam excepcionadas,
porém, as doações feitas nos casos de calamidade pública, de estado de
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emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior ao da eleição, devidamente demonstrados nos
autos, nos termos do §10, do art. 73 da Lei nº 9.504/97. 5. Afasta-se a imposição
de multa por litigância de má fé, vez que ausentes quaisquer indícios de os
representantes terem agido de forma temerária, procrastinatória ou qualquer
outra conduta descrita no artigo 80/CPC como hipótese de má-fé. 6. O fato de um
dos Recorrentes ter sido membro do legislativo local, que teria aprovado as
referidas leis não se mostra motivo suficiente para a imposição da condenação
em multa, notadamente quando a ação se funda em motivos embasados e bem
delineados que poderiam, em tese, configurar as condutas vedadas a agentes
públicos. O mero exercício do direito subjetivo à ação, constitucionalmente
garantido, não se confunde com litigância de má-fé, sob pena de desestimular
uma postura fiscalizatória dos candidatos e partidos políticos quanto ao
cumprimento da legislação eleitoral por mandatários e concorrentes ao pleito.7.  
Recurso parcialmente provido. (Recurso Eleitoral nº 32492, Acórdão nº 26204
de 29/06/2017, Relator(a) PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ, Publicação: DEJE –
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2447, Data 11/07/2017, Página 3-4 ).

DAS PRELIMINARES:
Como consignado na decisão saneadora já mencionada, as preliminares suscitadas

pela parte dos Representados se confundem com a análise meritória quanto à procedência ou
não da Representação. Assim, não assiste razão o requerimento de extinção do feito
substantivado nas preliminares arguidas em contestação/alegações finais na tese
defensiva.

Quanto à adoção do rito prescrito no Art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, em
lugar do descrito no Art. 96 da Lei nº 9.504/97, esta não representa causa de extinção do feito,
senão por não haver prejuízo às partes, também pelo fato de lhes garantir mais amplitude ao
contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:

“[...] Pleito municipal. Concessão de benefícios a servidores públicos estaduais.
Proximidade da eleição. Favorecimento a candidato a prefeito. Abuso do poder
político. Ação de investigação judicial eleitoral. Art. 22 da LC no 64/90.
Procedência. Inelegibilidade. Conduta vedada. Art. 73 da Lei no 9.504/97. Multa.
[...]” NE: Alegação de impropriedade do rito da investigação judicial para a
aplicação da multa prevista no art. 73 da Lei no 9.504/97. Trecho do voto do
relator: “[...] não constitui causa de nulidade a apuração de conduta vedada
pelo art. 73 da Lei no 9.504/97 em investigação judicial que também estiver
examinando a ocorrência de abuso do poder. Isso porque o juiz eleitoral de
1º grau é competente para apreciar ambas as alegações e, ainda, porque o
rito do art. 22 da LC no 64/90 é mais benéfico do que o previsto no art. 96 da
Lei no 9.504/97, não havendo prejuízo para as partes.” (Ac. De 27.2.2007 nos
EdclREspe no 26.054, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.). Grifei.

De outra banda, no caso tratado nos autos, caso tivesse sido adotado o rito do Art.
96, I, da Lei nº 9.504/97, também não seria incorreto, por tratar de matéria exclusiva de direito o
que substantiva a Representação. Senão, vejamos:

“Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. Eleições 2014. Governador.
Representação. Conduta vedada aos agentes públicos. Publicidade institucional.
Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Configuração. Multa. Desprovimento. (...) 2. A
decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de cerceamento de
defesa pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo (art. 219 do Código
Eleitoral). No caso, a despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97 em
detrimento do previsto no art. 22 da LC nº 64/90, a matéria versada é exclusiva de
direito, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia a produção de outras
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provas. (... )”. (Ac. De 26.2.2015 no AgR-Respe nº 142269, rel. Min. João Otávio
de Noronha.).

No caso tratado nos autos, portanto, não há que se falar em prejuízo para as
partes pela adoção do rito previsto no Art. 22 da LC nº 64/90, que privilegia maior
amplitude ao contraditório e a ampla defesa. Aliás, por tratar de conduta vedada, descrita
no Art. 73, V, alínea “a”, da Lei nº 9.504/97, por expressa disposição do § 12 de referido Art. 73
legal da Lei das Eleições, o rito adequado é o prescrito no Art. 22 da LC nº 64/90, que este Juízo
observou na tramitação do feito.

Também não há que se falar em extinção do processo porque a matéria nele telada
foi inserida na Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (AIRC) do Representado,
Wagner Rodrigues Barros, Processo RCAND nº 0600485-88.2020.6.27.0001, uma vez que não
há vedação legal para tal, vez que tratam de ações de natureza distintas.

No caso tratado nos autos na AIRC interposta no Processo RCAND nº 0600485-
88.2020.6.27.0001, não houve vinculação aos fatos narrados na exordial. E, mesmo que
houvesse, esta ação não restaria prejudicada quanto aos requisitos legais para sua tramitação e
julgamento meritório, eis que A AIRC e a Representação Eleitoral têm causa de pedir e
consequências distintas. Ademais, as partes não são idênticas. Em semelhante sentido:

“[...]. Inocorrência de litispendência, coisa julgada e conexão, pois, à evidência,
muito embora exista convergência em relação ao pedido, as indigitadas
representações possuem partes e causa de pedir diferentes. De outra parte, em
se tratando de ações diversas e autônomas, não há fundamento razoável para a
também pretendida reunião de processos, especialmente, quando a lide já se
encontra em fase avançada de julgamento. Preliminares rejeitadas. [...]”. NE: “[...]
Quanto à preliminar de litispendência, observo que na Representação n°
300/2006, objeto do presente recurso ordinário, é atribuída aos recorrentes a
prática de captação ilícita de sufrágio, decorrente da finalidade eleitoral da
hospedagem fornecida em dois albergues; um localizado em Porto Alegre e o
outro no Município de Ijuí. Por outro lado, na Rp n° 299/2006, que originou o
Recurso Ordinário n° 1.377/RS, sob a minha relatoria, também é atribuída
captação ilícita de voto a Darci Pompeo de Mattos, ora recorrente, mas em
conjunto com outro deputado estadual (Adroaldo Mousquer Loureiro), por fatos
semelhantes, envolvendo os serviços de um outro albergue denominado ‘Casa de
Passagem Loureiro/Pompeo’, localizado também na capital gaúcha. Também não
merece acolhimento a preliminar de conexão, seja porque as representações
mencionadas pelo recorrente têm partes e causa de pedir diversas, seja porque
tal fato não foi alegado no momento oportuno, i.e., na contestação (CPC, art. 301,
VII), tendo sido apresentada, inclusive, quando já iniciado o julgamento de um
dos feitos. [...]”. (Ac. De 21.5.2009 no RO nº 1.367, rel. Min. Marcelo Ribeiro.).

Em face da apresentação da novel manifestação dos Representados em momento
posterior às alegações finais, a parte autora e o Ministério Público Eleitoral suscitaram idêntica
preliminar, consistente em que sejam os documentos acostados aos autos na nova manifestação
da parte demandada, desconsiderados para o julgamento do mérito.

Indefiro tal preliminar para desentranhar ou desconsiderar os documentos acostados
pela parte Representada, consoante razões já esposadas nos autos, consistentes no princípio da
busca da verdade real no processo eleitoral.

Feitas estas considerações iniciais, passo ao mérito.
DA CONDUTA VEDADA:

A conduta vedada aos agentes públicos descritas no Art. 73, V, alínea “a”, da Lei nº
9.504/97, é o que substantiva a Representação são aquelas descritas no artigo 73, da Lei
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9.504/97 (Lei das Eleições). Vejamos o que emana de referidos dispositivos legais:
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;

O § 1º do Art. 73 da lei nº 9.504/97 conceitua agente público, nos seguintes termos:
Art. 73. (...)
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta,
indireta ou fundacional.

Para garantir a isonomia necessária nas disputas eleitorais as condutas irregulares
devem ser combatidas pela Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de influir 2vocação jurisdicional
desta Justiça especializada, destacadamente, observados os termos dos incisos V e XVII do Art.
35 da Lei nº 4.737/1965, o Código Eleitoral – CE/65, verbis:

Art. 35. Compete aos juízes:
(...)
V – tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou
por escrito, reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso
exigir;
(...)
XVII – tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos
das eleições;

Acerca da competência desta Justiça especializada para processamento e julgamento da
demanda, insta colacionar o julgado abaixo:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
INC. V, DA LEI N.º 9.504/97. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DEDEFESA
REJEITADAS. RESCISÃO E REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA VEDADA.
APLICAÇÃO DE MULTA COM FUNDAMENTO NO § 4º DO ART. 73 DA LEI N.º
9.504/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Nos termos do art. 96,
inc. I, da Lei das Eleições, é competente o Juiz Eleitoral, nas eleições municipais,
para processar e julgar as reclamações ou representações relativas ao seu
descumprimento, e aplicar as sanções correspondentes. 2 – São legitimados para
propor as representações e reclamações os indicados no art. 96, caput, da Lei n.º
9.504/97, além do órgão do Ministério Público em razão de suas funções
institucionais e ex vi do art. 2º da Resolução TSE n.º 22.624/2007. 3 – Possuem
legitimidade passiva os detentores do poder de praticar e desfazer o ato
fustigado. 4 – Não ocorre cerceamento de defesa no indeferimento de produção
de prova testemunhal se a prova documental é suficiente para formar a livre
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convicção do magistrado, nos termos do art. 330, I, do CPC. Também se não há
carga dos autos aos advogados das partes, porquanto com fundamento no art. 24
da Resolução TSE n.º 22.624/2007, os prazos relativos às representações são
contínuos e peremptórios, correndo em secretaria ou cartório. Tampouco implica
em cerceamento do direito de defesa a instauração de sindicância pelo Ministério
Público Eleitoral, visto que em virtude de suas funções institucionais o órgão
ministerial pode promover procedimentos de tal natureza para apuração de fatos
supostamente ilícitos (ex vi do art. 129, incisos III e IX da Constituição Federal). 5
– A revisão ou rescisão de contratos administrativos de prestação de serviços
fisioterapêuticos no período eleitoral caracteriza conduta vedada ao agente
público, impondo-se-lhe a aplicação de multa, com fundamento no art. 73, inciso
V,§ 4º , da Lei n.º 9.504/9. 6 – Recurso conhecido e desprovido. (TER-GO – RE:
4955 GO, Relator: JOÃO BATISTA FAGUNDES FILHO, Data de Julgamento:
06/08/2009, Data de Publicação: DJ – Diário de justiça, Volume 114, Tomo 1,
Data 13/08/2009, Página 1).

 
DOS FATOS CONSTANTES NA EXORDIAL:

Pela narrativa apresentada na inicial, em cotejo com os documentos carreados,
extrai-se que as exonerações dos diretores mencionados na exordial, ocorreram em um contexto
no qual a representante caracteriza como desvio de finalidade, tal qual a conduta descrita pelo
Art. 22, caput, da Lei Complementar 64/1990, que diz:

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. (Grifo).

A representante descreve ainda, com base na Lei Municipal de nº 2.161/2003, as
regras de mandato dos cargos de Diretores, bem como as hipóteses de destituição dos referidos
cargos.

No que tange à conduta vergastada, a jurisprudência é no sentido de não há
necessidade de potencialidade de influir no resultado da eleição mas sim a gravidade das
circunstâncias que caracterizam o ato:

 “Eleições 2014. Recursos ordinários. Ação de investigação judicial eleitoral.
Publicidade institucional. Governador, vice-governador e secretário de estado de
publicidade institucional. Conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, abuso
de autoridade (art. 74 da Lei 9.504/97) e abuso de poder político (art. 22 da Lei
Complementar 64/90). [...] Abuso do poder político. Art. 22 da LC 64/90. 10. O
abuso do poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90, configura-se
quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto
desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do
pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros. [...] Não mais se exige,
para o reconhecimento da prática abusiva, que fique comprovado que a conduta
tenha efetivamente desequilibrado o pleito ou que seria exigível a prova da
potencialidade, tanto assim o é que a LC 64/90, com a alteração advinda pela LC
135/2010, passou a dispor: “Para a configuração do ato abusivo, não será
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam’. 13. Mesmo que
tais notícias não tenham o nome das autoridades, fotos ou símbolos nem tenham
mencionado a eleição, a lei eleitoral é expressa ao vedar a continuidade de
publicidade de caráter institucional, justamente para não privilegiar mandatários
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no exercício de seus cargos eletivos, que permanecem na condução da
administração mesmo na disputa à reeleição. (Ac. De 7.12.2017 no RO nº
172365, rel. Min. Admar Gonzaga.).

A respeito da apresentação de petição pelos Representados, após a fase de
alegações finais, acostada nos Ids. 37408370, 37408337137408375, 37408374 e 374083374, a
peça defensiva e respectivos documentos a ela referentes não inova, no sentido de que não
apresenta fato novo a respeito da motivação para a exoneração das 13 diretoras de unidades
educacionais por meio da Portaria nº 273, de 28 de setembro de 2020, que é o fundamento da
ação.

Assim, considerando a máxima efetividade que se deve conferir na jurisdição
eleitoral, de modo que seus julgados encampem as teses da acusação e da defesa, no sentido de
privilegiar a busca da verdade real, ainda que tenha aportado a manifestação após as alegações
finais, pode colaborar para que este Juízo estabeleça sua convicção quanto ao acerto ou
desacerto do ato administrativo de exoneração das diretoras, à luz do que prescreve o Art. 73, V,
alínea “a”, da Lei nº 9.504/97.

Portanto, como antes destacado, tais novos documentos serão analisado, tendo a
parte autora e o Ministério Público eleitoral a respeito dos mesmos garantida a oportunidade de
manifestação, nos termos do rito processual próprio à ação, não havendo que falar em prejuízo a
qualquer parte ou ao órgão ministerial. Tomo com paradigma para adentrar ao mérito de referida
petição, julgados proferidos nesta Justiça especializada, tais quais o que segue:

AGRAVO REGIMENTAL - REPRESENTAÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS
APÓS DEFESA - POSSIBILIDADE - COMPLEMENTAÇÃODE PROVA ANTES
DE ALEGAÇÕES FINAIS. 1. A busca da verdade real no processo eleitoral
faz permitir o apensamento e a juntada de processos e documentos como
complementação da prova, se nestes for possível inferir fatos relevantes
para influir no julgamento da lide. 2. A juntada de documentos e processos,
como complementação de prova, após a apresentação da defesa, não viola os
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se ainda
possível a impugnação dos documentos pelas partes e pendente as alegações
finais, que trazem a possibilidade de discussão da matéria.3. Agravo conhecido e,
no mérito, improvido. (TRE-AC - AREP: 194018 AC, Relator: ALEXANDRINA
MELO DE ARAÚJO, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
Tomo 095, Data 24/05/2011, Página 01 e 02)

No caso vertente nos autos, a manifestação dos Representados, como se verá,
antes de favorecer a tese defensiva, se coloca como prova adicional da ilegalidade do ato
administrativo consubstanciado mediante a Portaria nº 273, de 28 de setembro de 2020, por meio
da qual o Representado e prefeito municipal de Araguaína/TO, RONALDO DIMAS NOGUEIRA
PEREIRA exonerou 13 diretoras de escolas municipais que nela especifica. E, nessa medida,
como restará demonstrado, a NOVA petição se apresenta, mesmo, como tese aderente à
Representação.
 
DA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO PREFEITO RONALDO DIMAS
NOGUEIRA PEREIRA:

Da instrução processual emerge a procedência da Representação pela prática da
conduta vedada inscrita no Art. 73, V, “a”, da Lei nº 9.504/97, em relação ao Representado
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA como será demonstrado adiante.

Não assiste razão a tese defensiva de que a conduta praticada pelo prefeito
municipal de Araguaína/TO, RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA está albergada na
exceção descrita no Art. 73, inciso V da Lei nº 9.504/97, como pretendeu justificar.
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A razão é simples, e circunscrita na Lei Municipal nº 2.161/2003, pois esta disciplina
que o exercício de cargo de diretor de estabelecimentos de ensino no município de
Araguaína/TO, não qualifica o cargo como sendo de livre nomeação e exoneração.

A Lei municipal não confere ao chefe do poder público a discricionariedade do ato
administrativo que está contido no Art. 73, V, “a” da Lei 9.504/97.

A Lei municipal exige ato administrativo vinculado, para a designação e/ou
destituição da função de diretor de estabelecimento de ensino. É o que se verifica dos seus
artigos 5º, 6º, 10 e 11, verbis:

Art. 5º – A administração do estabelecimento de ensino será exercida pelo
Diretor.

Art. 6º – Os Diretores das Escolas Públicas Municipais serão submetidos ao
processo seletivo que constará de provas de competência, eleição e escolha pelo
poder executivo municipal.

Art. 10º – O período de administração dos Diretores corresponde a mandato de 3
(três) anos, permitida uma recondução. Parágrafo único – A posse do Diretor
ocorrerá em data a ser definida pela Secretaria Municipal da Educação.

Art. 11 – A vacância da função de Diretor ocorrerá por conclusão da gestão,
renúncia, destituição, aposentadoria ou morte.

A Lei municipal nº 2.161/2003 exige para a designação ao exercício da função de
diretor de estabelecimento de ensino, não somente processo seletivo e escolha pelo poder
público municipal. Estabelece, ainda, que o diretor terá mandato de 3 (três) anos, permitida uma
recondução, e que a vacância da função “ocorrerá por conclusão da gestão, renúncia, destituição,
aposentadoria ou morte”.

Mas não apenas nos dispositivos acima, a Lei Municipal nº 2.161/2003,
certamente, tendo por pano de fundo prevenir algum abuso de autoridade e/ou de poder político,
no Art. 13 estabelece as hipóteses legais de destituição da função de diretor, as quais não estão
presentes no ato administrativo por meio do qual se materializaram as 13 exonerações de
diretoras que substantivam esta Representação eleitoral por conduta vedada. Senão, vejamos:

Art. 13 – A destituição do Diretor somente poderá ocorrer:

 I – após sindicância, em que seja assegurado o direito de defesa, em face da
ocorrência de fatos que constituam ilícito penal, falta de idoneidade moral, de
disciplina, de assiduidade, de dedicação ao serviço ou de deficiência ou infração
funcional, desempenho inferior ao do ano anterior;

II – por descumprimento desta lei, no que diz respeito as atribuições e
responsabilidades.

Parágrafo 1º – O Colegiado Escolar, mediante decisão, fundamentada e
documentada, pela maioria absoluta de seus membros e o Secretário Municipal
da Educação, mediante despacho fundamentado, poderão propor ou determinar a
instauração de sindicância, para os fins previstos neste artigo.

Parágrafo 2º – A sindicância será concluída em trinta dias e obedecerá aos
termos da Lei 1.323 de 20 de setembro de 1993.
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Parágrafo 3º – O Secretário Municipal da Educação poderá determinar o
afastamento do indiciado durante a realização da sindicância, assegurado o
retorno ao exercício das funções, caso a decisão final seja pela não destituição.

Na espécie, não há que se falar em afastamento da Lei municipal nº 2.161/2003, em
face do que prescreve o Art. 73, V, “a”, da Lei Federal nº 9.504/97, eis que a Lei local é soberana
como ato normativo quanto à formalização dos critérios para nomeação, vacância e destituição
da função de diretor, e está fundamentada no que prescreve o Art. 206, VI, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).

No caso, a aplicação da alegada discricionariedade do ato administrativo de
nomeação e exoneração de diretoras de estabelecimentos de ensino que está descrita no Art. 73,
V, “a”, da Lei nº 9.504/97, não encontra respaldo, pois a Lei municipal, competente para dispor
sobre a matéria, a regulamentou de forma diversa, exigindo ato administrativo vinculado e
complexo, na forma que especifica.

Portanto, considerando que a legislação municipal aplicável à nomeação e
destituição de diretor de estabelecimento de ensino exige procedimento próprio para exoneração,
não atendidos os requisitos legais para tais atos, que exorbitem ao que é exigido, imprime sobre
o ato de exoneração proferido o vício de finalidade, motivação, pelo que deve ser considerado
nulo de pleno direito.

Veja que a Lei  nº  2.161/2003, (cópia anexa ) ,  acessível  pelo l ink:
https://leis.araguaina.to.gov.br/Download/Leis/1782/Lei_N_2_161/yccctjqqbm4jshh1lhjjota1/Downl
oad.aspx evidencia que está amparada no que prescreve o inciso VI do Art. 206 da Constituição
da república federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) que prescrevem:

 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

 
Portanto, ausente vício na Lei Municipal, e presente vício no ato administrativo do

gestor municipal consistente na exoneração das diretoras de estabelecimentos de ensino em
Araguaína/TO, na forma como foi formalizada, em flagrante afronta ás disposições legais
aplicáveis á espécie inscrito na referida Lei é notório, destacadamente, por ter sido praticado no
período proibido haja vista o pleito vindouro de 15/11/2020, dentro do período vedado, alegação
essa estampada na Representação e não enfrentada pela tese defensiva, que restringiu a
justificar as exonerações como regular exercício de ato administrativo discricionário, na forma que
especifica.

Ainda que pudesse se acolher a tese da discricionariedade do ato administrativo
impugnado, é certo que mesmo este, não tem conteúdo limitado sob pena de facultar ao detentor
da competência para emiti-lo lacuna para cometimento de  arbitrariedades.

Hely Lopes Meirelles ao tratar de atos administrativos vinculados e discricionários
vaticina:

“Atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece os
requisitos e condições de sua realização” enquanto “discricionários são os que a
Administração pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu
destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e de seu modo de
realização”. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro.  25ª ed.
São Paulo: Malheiros, 2000. p. 156 e 158.
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Como leciona Celso Antonio Bandeira de Mello:

“Não se confundem discricionariedade e arbitrariedade. Ao agir arbitrariedade
o agente estará agredindo a ordem jurídica, pois estará se comportando fora do
que permite a lei. Seu ato, em consequência, é ilícito e por isso mesmo corrigível
juridicamente”. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 382.

Como se extrai da análise da amplitude do ato discricionário, verifica-se que está
não encampa os requisitos da finalidade e motivação. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO .  MANDADO DE
SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. ALTERAÇÃO
DA ESCALA DE TRABALHO. MUDANÇA SUBSTANCIAL NA DURAÇÃO DA
JORNADA E REPOUSO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO, EVITANDO QUE O
ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO SE CONVOLE EM ARBITRÁRIO.
NULIDADE. EMBORA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DETENHA A
PRERROGATIVA DE ORGANIZAR O SERVIÇO PÚBLICO, OS SEUS ATOS
DEVEM SER PAUTADOS PELA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS PREVISTOS
NO ART. 37, CAPUT, DA CF/1988. HIPÓTESE EM QUE A IMPETRANTE
RESTOU COMUNICADA DA ALTERAÇÃO DA ESCALA DE TRABALHO SEM
QUE LHE FOSSEM INDICADOS, NO ATO ADMINISTRATIVO ACOIMADO
ILEGAL, OS PRESSUPOSTOS DE FATO QUE ENSEJARAM A MUDANÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA.  ( . . . )  (TJ-CE -  Remessa Necessár ia :
00064603020178060142 CE 0006460-30.2017.8.06.0142, Relator: PAULO
AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª Câmara
Direito Público, Data de Publicação: 30/04/2019).

_______

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE
PÚBLICA.  INEXISTÊNCIA  DE PROVA NESTE SENTIDO.  ATO
DISCRICIONÁRIO QUE NECESSITA DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS A ENSEJAR O INTERESSE PÚBLICO ALEGADO PELA
AUTORIDADE COATORA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE,
IMPESSOALIDADE E MORALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA CF). NULIDADE DO
ATO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM OS
DISPOSITIVOS LEGAIS, ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1- O ato
administrativo requer a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal; 2.
Mesmo que se trate de discricionariedade do Administrador Público, a
jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação do ato
administrativo que remove o servidor público. (TJ-RN - AC: 20140232105 RN,
Relator: Desembargador Cornélio Alves, Data de Julgamento: 13/12/2016, 1ª
Câmara Cível). Grifei.
------
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APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DISCRICIONÁRIO.
CONTROLE JUDICIAL. LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. I - Os atos
discricionários são delimitados pelas disposições legislativas e devem estar
alinhados com a finalidade que os justifica e legitima, sob pena de
padecerem de ilegalidade. II - Para a realização do ato discricionário,
permanece o administrador vinculado aos motivos expostos e que serviram de
embasamento para aquele, segundo a teoria dos motivos determinantes, o que
legitima o interessado na busca pelo controle judicial do ato discricionário. III-
Impositiva a concessão da segurança à apelante/impetrante a fim de que esta
obtenha a licença para aprimoramento profissional, vez que preenchidos os
requisitos legais, não se mostrando-se plausível a negativa apresentada pela
Administração Pública. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.(TJ-
GO - MS: 02429706120148090051 GOIANIA, Relator: DR(A). JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2015, 2A CAMARA CIVEL, Data de
Publicação: DJ 1762 de 09/04/2015). Grifei.

Conforme se extrai da Portaria nº 273, de 28 de setembro de 2020 (Id.
13143537), do prefeito municipal, ora Representado Ronaldo Dimas Nogueira Pereira, publicado
no Diário Oficial nº 2.151, de Araguaína/TO, de mesma data, faz-se menção ao art. 37, V, da
CRFB/88 e às Leis municipais nº 2829/2012, 2870/2013 e 3042/2017, para justificar que tem
atribuição para realizar o ato de exoneração da função de Diretor dos 13 (treze) que nomina, sem
contudo, dispor sobre a motivação exigida para o ato que emana do Art. 13 da lei nº 2.161/2003.

A tese defensiva sustenta a possibilidade da exoneração por entender ser o cargo
de Diretor de Escola função de confiança e que assim estaria albergado o ato pela ressalva
inscrita no Art. 73, V, “a”, da Lei nº 9.504/97, não merece amparo, pelos motivos já mencionados,
cabendo repisar que, mesmo para casos de atos discricionários, estes podem ser verificados
inválidos, ilegais, quando constatado arbitrariedade, isto é quando são levados à efeito sem que
haja motivação e finalidade válidas, como no caso telado.

Na espécie, a defesa NÃO conseguiu combater a tese constante da exordial que a
motivação implícita, oblíqua, estaria relacionada à disputa eleitoral de 2020, conforme consta de
matéria jornalística publicada no Portal Cleber Toledo e AF Notícias (Id. 13143525), na internet,
acessível no link: https://clebertoledo.com.br/politica/dimas-exonera-13-diretoras-de-escola-
ligadas-a-vereadores-que-apoiam-candidatura-de-elenil-da-penha/.

Os julgados paradigmas que a defesa apresenta não são suficientes para afastar a
ilegalidade da Portaria nº 273/2020, por meio do qual o Representado RONALDO DIMAS
NOGUEIRA PEREIRA exonerou 13 diretoras de escolas municipais na forma que especifica. Dos
julgados colacionados, não se verifica que o ato de exoneração não deva ser motivado, apenas
por ser discricionário. Também não se relacionam a possibilidade de exoneração em período
vedado nos termos da Lei Eleitoral aplicável e, muito menos que tenha como pano de fundo fins
eleitorais, subjacentes.

Como visto, o direito ao ato administrativo discricionário não pode ser
exercício ao arbítrio das percepções subjetivas do detentor de competência para proferi-lo.

A motivação e finalidade são elementos essenciais do ato administrativo que devem
estar presentes no ato discricionário, o que não se observou no caso vergastado nestes autos em
relação à exoneração de diretoras levada a efeito por meio da Portaria nº 273/2020, subscrito
pelo prefeito municipal de Araguaína e ora representado neste feito RONALDO DIMAS
NOGUEIRA PEREIRA.

O que emana dos autos em relação à exoneração das diretoras especificados na
Portaria nº 273/2020,  é a prevalência da procedência da tese da Representante de que o ato
administrativo não atendeu aos requisitos legais, mesmo considerado discricionário, não apenas
porque não observou o procedimento legal exigido nos termos do Art. 13 da lei Municipal nº
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2.161/2003 e também ressaltado no parecer ministerial. Referido ato de exoneração não se
alberga na ressalva inscrita no inciso V do Art. 73 da lei nº 9.504/97, ausente a motivação e
finalidade necessárias ao ato discricionário emanado para que esteja apto a produzir efeitos,
presente a possível motivação de cunho eleitoral subjacente. 

Na espécie, como as exonerações ocorreram no período vedado, podem
agregar dividendos eleitorais para os candidatos apoiados pelo prefeito Ronaldo Dimas,
desnaturando o regular exercício do ato discricionário que merece ser reconhecido ilegal. Ainda
que a função de Diretor de escola seja considerada comissionada ou de confiança, o
desvio de finalidade do ato administrativo está evidenciado, à medida que as exonerações
aconteceram em período de campanha eleitoral, ANOS APÓS AS NOMEAÇÕES, e não foi
realizada qualquer seleção, para que outros diretores fossem nomeados em substituição
às diretoras exoneradas, observada a forma da Lei municipal nº 2.161/2003, mas para
substituições por outros nomeados de forma precária, e também não foi demonstrado pelo
Representado Ronaldo Dimas Nogueira Pereira, outra motivação justa para o ato
administrativo, tal qual a existência de irregularidade na conduta da gestão administrativa
das exoneradas.

É, neste contexto, que a petição defensiva acostada nos Ids. 37408370,
37408337137408375, 37408374 e 374083374, datada de ontem 03/11/2020, se apresenta como
meio de prova da ilegalidade das exonerações realizadas por meio da Portaria nº 273/2020.
Senão, vejamos:

1 – Conforme consta da Portaria nº 206, de 01 de agosto de 2019, foram
designadas para exercerem interinamente a função de Diretor, ROSILENE DOS SANTOS DE
OLIVEIRA, no CEI MUL. GLORIA MORAES; e, VANDA APARECIDA RODRIGUES, no ESOLA
MUL. SÃO MIGUEL. (Id. 37408373);

2 – Conforme consta da Portaria nº 208, de 23 de julho de 2019, foram designadas
para exercerem interinamente a função de Diretor, LILIANA LIBÂNIO DOS SANTOS, na Escola
Mul. Dom Cornelio Chizzine e Cei Mul. José Xavier (Id. 37408374);

3– Conforme consta da Portaria nº 299, de 22 de fevereiro de 2017, foram
designadas para exercerem interinamente a função de Diretor, TACIANY ALVES SOUSA, no Cei
Santa Clara; JOSIANE ALVES DE SOUSA, na Escola Municipal Cabo Luzimar Machado e Cei
Otaerson Sousa Lima; e, JANDIARIA ALVES SANTOS, nas Escolas do Campo (Id. 37408375, p.
2);

4– Conforme consta da Portaria nº 122, de 9 de janeiro de 2017, foram designadas
para exercerem interinamente a função de Diretor, ANA REGINA RIBEIRO SILVA, na Escola Mul.
Josefa Dias; MARIA LUZIA CAMPOS DE MIRANDA FERREIRA, na Escola Mul. Luiz Gonzaga; e,
SILVANDIRA DA CRUZ MARTINS GONTIJO, na Escola Mul. Manoel Lira (Id. 37408371); e,

5– Conforme consta da Portaria nº 123, de 9 de janeiro de 2017, foram designadas
para exercerem interinamente a função de Diretor, JANDIARIA ALVES SANTOS, no CEI Antônio
Raimundo Costa; ANGELITA LOPES DA SILVA, no CEI Boanice Botelho Kalil; VIVIANE
GONÇALVES BRANDÃO, no CEI José Martins dos Santos;  IVANE AGUIAR DOS SANTOS
CARNEIRO, no CEI Lusineide dos Santos Nascimento; e, ANDREIA RODRIGUES DUARTE, no
CEI Nossa Senhora da Natividade.

Como se extrai de referidas portarias de nomeações de diretores interinos de
unidades de ensino municipais de Araguaína/TO, se por um lado a interinidade pode estar
vinculada ao fato do que exige a Lei Municipal nº 1.161/2003, para a regular nomeação na função
de Diretor; de outra banda, a interinidade evidencia estabilidade no descumprimento da Lei
municipal, que exige procedimento específico para a nomeação à função de Diretor.
Descumprimento esse que, ao menos em relação às 13 diretoras exoneradas por meio da
Portaria nº 273, de 28 de setembro de 2020, se mostrava, sob a teoria da aparência da
realizada como se abrigado estivesse a situação à disposição legal emanada da Lei
municipal nº 1.161/2003.
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Embora não caiba a esta Justiça especializada adentrar ao mérito quanto à
perenidade da interinidade no exercício da função de diretor de unidades de ensino em
Araguaína/TO, é preciso pontuar que esta situação fática não afasta o vício do ato administrativo
emanado por meio da Portaria nº 273, de 28 de setembro de 2020, pois seus efeitos foram
produzidos em relação a quem exercia a função de direção e suas exonerações ocorreram num
período vedado, período de intensa disputa eleitoral, sem a motivação necessária.

Destaque-se que a situação nem era mais de interinidade na função de diretoras de
unidades de ensino, pelo lapso temporal que se transcorreu da nomeação até exoneração, mais
de dois anos pelo menos.

Veja que não se atentou à regular observância dos requisitos essenciais ao ato
administrativo, pois embora para e edição da Portaria nº 273/2020, tivesse atendido àqueles
consistentes na (1) competência, por estar no regular exercício do cargo de Prefeito; (2) no
Objeto, circunscrito na exoneração; (3) na forma, circunscrita na Portaria 273/2020, ou seja,
forma escrita suficiente para que o ato tornasse expresso; é evidente que os elementos relativos
ao ato administrativo consistentes no (4) motivo, ou seja, as razões não foram especificadase, na
(5) finalidade, também não delineada.

Assim, não restando atendidos todos requisitos do ato administrativo, e diante da
possibilidade de motivação e finalidade subjacente de obter algum dividendo eleitoral, é medida
que se impõe reconhecer como irregular as exonerações atacadas.

 
É evidente que se as exonerações decorressem da necessidade de nomeação

de substitutos assim definidos no âmbito de processo seletivo, e/ou em face de processo
administrativo na forma estabelecida na Lei municipal nº 1.161/2003, ou em período não
eleitoral, não haveria irregularidade a ser analisado por este juízo Eleitoral, o que não
ocorre no caso em tela, sendo os fatos deduzidos nos autos indicadores de que o ato foi
editado com desvio de finalidade, a qual circunscreve em meio para obtenção eventual de
dividendo eleitoral no pleito municipal de 15/11/2020, próximo.

 
Por certo, a ressalva inscrita na alínea ”a” do inciso V do Art. 73 da Lei nº 9504/97,

para exoneração de quem exerça cargos em comissão e funções de confiança não pode ser
entendida como salvo conduto para convalidação de arbitrariedades consistentes na edição de
atos administrativos, mesmo que discricionários, sob pena de circunscrever verdadeiro
empecilho/obstáculo ao estado democrático de direito e às liberdades constitucionais, tais quais
as albergadas sob o manto de direito fundamental, da liberdade de manifesta~]ao e de opinião.

 
No caso em apreço, ainda que não tenha restado vislumbrada de forma clara a

participação e ou conclui dos Representados WAGNER RODRIGUES BARROS e MARCUS
MARCELO DE BARROS ARAÚJO para a exoneração denunciada nos autos como ilegal,
conduta vedada à luz do Art. 73, V, “a”, da Lei nº 9.504/97, restou demonstrada sua
materialização por parte do Representado e prefeito RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA.

Verifico presente a irregularidade da conduta emanada pelo Representado Ronaldo
Dimas Nogueira Pereira consistente na exoneração de diretoras de escolas municipais de
Araguaína/TO, veiculada por meio da Portaria nº 273/2020, considerando a ausência de
motivação e finalidade legais que o ato deveria apresentar para ser reputado válido e não ilegal, e
não arbitrário, e não conduta vedada à luz do Art. 73, V, “a”, da Lei nº 9.504/97.

Por decorrência da realização da conduta vedada, subjacente o fim de obter
dividendo eleitorais, aplicável o inscrito no § 4º do Art. 73, para o fim de suspender a conduta
vedada, o que exige a declaração de ilegalidade das exonerações, com retorno à função de
diretor aos atingidos, e a condenação a multa ao Representado RONALDO DIMAS NOGUEIRA
PEREIRA.

 

Num. 38879463 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES - 13/11/2020 17:46:17
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111317461771100000036795068
Número do documento: 20111317461771100000036795068



DA IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO A WAGNER RODRIGUES
BARROS e MARCOS MARCELO DE BARROS ARAÚJO:

Para a condenação dos candidatos Wagner Rodrigues Barros e Marcus Marcelo de
Barros Araújo, como requerido pela Representante, necessário que restasse configurada não
apenas a ilicitude da conduta impugnada (a exoneração de 13 diretoras de escolas municipais,
conforme deduzido na ação), mas ainda, que contra estes Representados houvesse efetiva prova
de envolvimento direto ou indireto, por requerimento, e/ou consulta e anuência para a
formalização do ato administrativo questionado. Nesse sentido, colaciono julgado abaixo:

RECURSOS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ABUSO DE PODER. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL. PREFEITO E VICE. IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÃO
2016. QUESTÃO DE ORDEM. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 96-B DA LEI N. 9.504/97.
ABUSO DE PODER NÃO DEMONSTRADO. CARACTERIZADA A PRÁTICA DE CONDUTA
VEDADA. ART. 73, INC. I E II, DA LEI N. 9.504/97. ENVOLVIMENTO DO VICE-PREFEITO NÃO
EVIDENCIADO. MULTA APLICADA SOMENTE AO PREFEITO. REPRIMENDA
PROPORCIONAL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA. 1. Questão de ordem. Acolhida a
preliminar ministerial para o julgamento conjunto dos recursos. O art. 96-B da Lei n. 9.504/97
determina que serão reunidas para julgamento as ações eleitorais propostas por partes diversas
sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-la o relator que tiver recebido a primeira.
Além disso, os feitos encontram-se no mesmo momento processual, na fase de interposição de
recurso a este Regional. 2. AIME n. 1-60.2017.6.21.0142. Imputado aos requeridos a prática de
diversos atos que importariam em abuso de poder econômico. O abuso de poder, sob os vieses
econômico e político, está previsto no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90 e prevê, em seu inc.
XIV, que para a configuração do ato abusivo, será considerada apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam. Contexto probatório carente de elementos de maior vulto para
demonstrar as práticas alegadas, pois sempre apontando atos que fruem de presunção de
legalidade. Ausência da prova concreta e robusta a amparar a grave sanção de cassação do
mandato eletivo. Desprovimento. 3. RP n. 4-15.2017.6.21.0142. Art. 30-A da Lei n. 9.504/97.
Arrecadação e gastos ilícitos de recursos durante a campanha eleitoral. 3.1. Alegado aumento do
número de cargos em comissão com o fito de utilizar de servidores públicos e aportar recursos na
campanha através de suas doações. Aumento decorrente de aprovação de lei municipal e não de
iniciativa individual do recorrido. Ademais, eventuais doações, no período eleitoral, realizadas por
detentores de cargos em comissão, encontram-se albergadas pelo ordenamento jurídico. 3.2.
Exoneração de servidores para participarem da campanha dos representados, sem que tenham
constado, como despesas na prestação de contas, os valores gastos pela Câmara de Vereadores
nas rescisões. Desligamento ocorrido antes do período eleitoral e de acordo com a norma de
regência. Inexistência de qualquer razão legal para que as verbas pagas aos servidores
exonerados constassem na prestação de contas de campanha dos requeridos. Para a aplicação
da severa pena de cassação do registro ou diploma, devem estar evidenciados dois requisitos - a
comprovação da arrecadação ou gasto ilícito e a relevância da conduta praticada, o que não
demonstrado no caso dos autos. Desprovimento. 4. AIJE n. 643-67.2016.6.21.0142. Fatos
apontados que poderiam ser enquadrados em abuso de poder político e econômico e, forma
específica, no cometimento de condutas vedadas. 4.1. O lapso temporal compreendido entre o
evento alegadamente irregular ¿ filmagem em festa de Réveillon - e a data das eleições, retira o
elemento da gravidade das circunstâncias apto a malferir os bens jurídicos tutelados pela norma,
quais sejam, a normalidade e a legitimidade do pleito. Não evidenciado ainda, que a cobertura
tenha se dado em desvio de ato administrativo praticado pelo requerido, homenageado no
evento. 4.2. Outrossim, demonstrada a prática da conduta vedada descrita no art. 73, inc. I e II,
da Lei n. 9.504/97. Utilização de servidores e de gabinete parlamentar para a distribuição de
impresso de expressiva tiragem, com conteúdo de promoção pessoal, circunstância que
alavancou sua candidatura ao cargo de prefeito e causou desequilíbrio entre os concorrentes ao
pleito. Ausente a demonstração de envolvimento do vice-prefeito, aplicada multa somente
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ao atual prefeito, reprimenda suficiente para atender ao caráter pedagógico da pena. Provimento
parcial. (TRE-RS - RE: 64367 BAGÉ - RS, Relator: EDUARDO AUGUSTO DIAS BAINY, Data
de Julgamento: 05/12/2018, Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do
TRE-RS, Tomo 223, Data 07/12/2018, Página 8).

_______

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2008. SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DE
ROL DE TESTEMUNHAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PROVA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. UTILIZAÇÃO DE BEM MÓVEL
(VEÍCULO) E DE SERVIDOR PAGOS COM DINHEIRO PÚBLICO EM PERÍODO
ELEITORAL. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA (ART. 73, I E III, DA LEI Nº
9.504/97). ATO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE PELO EX-GESTOR.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS RECORRENTES.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE DO
P R I M E I R O  R E C O R R E N T E .  M U L T A .  R A Z O A B I L I D A D E  E
PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. (TRE-PI - Rp: 128 PI, Relator: DIOCLÉCIO
SOUSA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/12/2013, Data de Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 235, Data 16/12/2013, Página 5).

_______

REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE VOTOS EM BEM DE USO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. RECONHECIMENTO. CONDUTA
VEDADA NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 73. RECONHECIMENTO
APENAS EM FACE DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO PEDIDO DE
VOTOS. BENEFÍCIO AOS CANDIDATOS NÃO COMPROVADO. CONDUTA
DESPROVIDA DE FORÇA PARA AFETAR O EQUILÍBRIO DO PLEITO.
AFASTAMENTO DA CONDUTA VEDADA PREVISTA PELO INCISO III DO ART.
73 POR FALTA DO PRESSUPOSTO LÓGICO DA HIERARQUIA. AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ANTE A
POUCA LESIVIDADE DA CONDUTA. Secretário municipal que, convocado a
prestar esclarecimentos ao Legislativo, durante a sessão, faz uso da palavra para
formular pedido de votos em benefício de candidatura incorre na prática de
propaganda irregular. De igual modo, incorrerá na prática de conduta vedada, nos
termos do art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que, não sendo
vereador, encontra-se limitado pela Legislação Eleitoral, mesmo quando se
manifesta a partir da tribuna da Casa Legislativa. Não haverá, todavia, prática de
conduta vedada nos termos do art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 se não
houver demonstração de ordem de superior hierárquico no sentido de que assim
procedesse. Descabe falar em aplicação das sanções aos candidatos
indicados como beneficiários quando inexistir prova do prévio
conhecimento, de conluio para a prática ou, ainda, quando a conduta vier
desprovida de força para interferir no equilíbrio de oportunidades do pleito. Multas
fixadas no mínimo legal, ante a pouca lesividade da prática e indeferimento dos
demais pedidos. (TRE-MS - RP: 060167310 DOURADOS - MS, Relator:
DIVONCIR SCHREINER MARAN, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 2316, Data 21/11/2019,
Página 37/40).
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No caso sob exame, fica evidente a ausência de provas suficientes para atrair a
condenação pleiteada em relação aos candidatos WAGNER RODRIGUES BARROS e MARCUS
MARCELO DE BARROS ARAÚJO, por ausência de demonstração de que tenham requerido ou
anuído, expressa ou implicitamente, com a exoneração das diretoras de escolas municipais em
Araguaína, fato este, que substantiva a Representação, reitere-se, sob o fundamento de que se
constituiria conduta vedada nos termos da alínea “a”, inciso V, do Art. 73 da Lei nº 9.504/97. Isso,
ainda que o ato administrativo de exoneração de diretoras, em alguma medida possa ter
benefíciado os Representados na corrida eleitoral.

Não há provas do prévio conhecimento e/ou conluio dos Representados candidatos
WAGNER RODRIGUES BARROS e MARCUS MARCELO DE BARROS ARAÚJO para a prática
do ato administrativo impugnado, pelo que não é possível que sejam por causa deste
sancionados.
DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do Art. 35, inciso XVII do Código Eleitoral,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, verificada a ocorrência da conduta vedada
inscrita no Art. 73, V, alínea “a”, da Lei nº 9.504/97, com aplicação do que prescreve o § 4º do Art.
73 de referido diploma legal, restrita ao Representado RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA,
para:

1 -  SUSPENDER os efeitos da Portaria nº 273, de 28 de setembro de 2020, que
exonerou as 13 diretoras de estabelecimentos de ensino na forma que especifica, diante de vício
quanto à motivação e finalidade do ato;

2 – DETERMINAR o retorno imediato às funções das diretoras, exonerados por
meio da Portaria nº 273, de 28 de setembro de 2020, em face da ilegalidade do ato de
exoneração, quais sejam: JANDIARIA ALVES SANTOS, ANGELITA LOPES DA SILVA, VIVIANE
GONÇALVES BRANDÃO, IVANE AGUIAR DOS SANTOS CARNEIRO,  ANDREIA RODRIGUES
DUARTE,  ANA REGINA RIBEIRO SILVA,  MARIA LUZIA CAMPOS DE MIRANDA FERREIRA,
 SILVANDIRA DA CRUZ MARTINS GONTIJO, TACIANY ALVES SOUSA,  JOSIANE ALVES DE
SOUSA,  LILIANA LIBÂNIO DOS SANTOS,  ROSILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA e VANDA
APARECIDA RODRIGUES;

3 – Condenar ao Representado RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA à
multa no valor de 20 (vinte) mil UFIR, considerando a condição de prefeito e a exigência de
conduta diversa;

4 – Julgar improcedente a Representação em relação aos candidatos
WAGNER RODRIGUES BARROS e MARCUS MARCELO DE BARROS ARAÚJO, por
ausência de provas suficientes de participação ou conluio para a exoneração das
diretoras, ainda que este ato possa, em alguma medida significar favorecimento na
campanha eleitoral.

 
Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 
Araguaína/TO, 13 de novembro de 2020.
 
 
 

Umbelina Lopes Pereira Rodrigues
Juíza da 1ª Zona Eleitoral-Araguaína
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