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SENTENÇA
 
 

LEANDRO CARDOSO DA ROCHA, Vereador do Município de Moju, com demais
dados qualificativos na inicial, ingressou com Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face de:
MARIA NILMA SILVA DE LIMA, Prefeita do Município de Moju/PA; RUBENS DE SOUZA
TEIXEIRA, Vice-Prefeito Municipal; ELIOMAR CRUZ DA SILVA, Secretária Municipal de
Administração durante o período de 11/07/2018 a 01/04/2020; NELSON ALOÍSIO GERHARDT,
Secretário Municipal de Administração; MICHEL LEANDRO COSTA GARCIA, Secretário
Municipal de Saúde; e VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS, Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

 
 Segundo a inicial, os requeridos teriam incorrido em abuso de poder político

materializado na “contratação excessiva de temporários no ano de 2019, mas, sobretudo, durante
o corrente ano do pleito de 2020, cujo total superou a marca de 1700 (mil e setecentos) novos
contratos”, ao arrepio mesmo de liminar proibitiva concedida pelo Juízo comum local no bojo da
Ação Civil Pública nº 0800002-13.2019.8.14.0031, movida pelo Ministério Público do Estado
contra a atual gestão, tudo com o propósito de manter um “curral eleitoral”, “um verdadeiro
esquema de cooptação e aliciamento de eleitores, engendrado pela prefeita reeleita, que no ano
das eleições intensificou a contratação temporária de servidores, a fim de obter os seus votos e
de seus familiares”.

 
A demonstrar a íntima relação política entre a admissão e o desligamento de

servidores temporários pela Administração, refere áudios (transcritos em Atas Notariais) que
registram diálogos entre servidores distratados e o Secretário de Recursos Humanos da SEMED
que deixam claro que a permanência deles no serviço público somente perdurou enquanto houve
convergência de interesses entre a Prefeita e a Vereadora Dilcinha e, com a ruptura entre elas,
os cargos estavam sendo desocupados como forma de represália. Ademais, os servidores
contratados questionam o fato de terem confiado na Prefeita e, inclusive, votado nesta, contudo,
o Secretário esclarece que estava encarregado apenas de efetivar as exonerações e não poderia
tomar nenhuma providência porque o problema foi entre a Prefeita e a Vereadora a quem os
temporários estariam vinculados, deixando claro que a manutenção do cargo foi utilizada como
moeda de troca, de maneira que havendo uma mudança de apoio político no contexto municipal,
os funcionários foram desligados sem qualquer ponderação.

Num. 97749717 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: WALTENCIR ALVES GONCALVES - 05/10/2021 09:30:49
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100509304889400000093463828
Número do documento: 21100509304889400000093463828



 
Invocou precedente deste mesmo Juízo, mantido pelas Cortes Eleitorais Regional e

Superior, que resultou na cassação do prefeito eleito em 2016, para além de lições doutrinárias e
jurisprudenciais.

 
Em sede de tutela de urgência, pugnou pela suspensão da diplomação dos dois

primeiros investigados, agendada para 17.12.2020.
 
Requereu o encaminhamento deste ponto da presente peça exordial ao

representante do Parquet, com o intuito de que seja apurada a configuração do crime de coação
eleitoral (art. 301 do CE), conforme os áudios que anexou.

 
No mérito, rogou que o pedido fosse julgado procedente, determinando-se,

cumulativamente, a decretação da inelegibilidade de Maria Nilma Silva de Lima e Rubens de
Souza Teixeira para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes às eleições
2020, nos termos do artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90, e a
cassação do diploma da Sra. Maria Nilma Silva de Lima e do Sr. Rubens de Souza Teixeira, por
terem sido beneficiados pela prática de abuso de poder político, nos termos dos artigos 22, caput,
e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90; e art. 73, III da Lei 9.504/97.

 
Pela decisão ID 61158062 indeferi o pleito de suspensão da diplomação, ao mesmo

tempo em que indeferi a figuração dos Secretários Municipais no polo passivo da lide, decisão
que restou irrecorrida.

 
Ainda, em atenção a pleito do autor, e considerando que a primeira Requerida é a

atual Chefe do Poder Executivo Municipal, intimei-a a promover a juntada de todos os contratos
temporários realizados no período entre janeiro de 2020 a novembro de 2020, seja nos quadros
da administração municipal, seja perante suas secretarias.

 
Citados, os requeridos apresentarem defesa na forma de contestação, onde

inicialmente historiaram a sucessão na gestão Municipal, inclusive por força da decisão deste
Juízo, que cassou os mandatos dos gestores eleitos em 2016, no que foram sucedidos
temporariamente pelo próprio autor desta ação, filho do Prefeito cassado, o qual teria
implementado medidas administrativas controversas e sonegado informações necessárias à
transição, de modo que ao assumirem “depararam-se com uma situação caótica no âmbito da
administração pública municipal, notadamente, no que tange a situação dos servidores públicos –
efetivos e temporários” e “já receberam a administração pública municipal com algo ao redor de
2.000 servidores temporários, quantitativo que já se apresentava a menor daquele considerado
abusivo no ano de 2016”.

 
As providências visando à regularização da situação funcional dos servidores

municipais culminaram com a declaração de nulidade do Concurso 001/2016, preservando-se a
validade das nomeações que observavam o limite de cargos existentes, surgindo, então a
necessidade de alteração da Lei Municipal n. 940/2016, que dispõe sobre o quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Moju. Já no primeiro semestre de 2019 a 1ª Requerida enviou à Câmara
Municipal o Projeto de Lei 003/2019 que “Dispõe sobre a alteração Lei n.º 940 de 09 de junho de
2016 e dá outras providências”, para que fosse o possível a realização de um novo concurso
público para provimento de efetivo no âmbito do Município de Moju, “haja vista o necessário
incremento no quadro funcional previsto na referida lei municipal, até o momento”, sem embargo
da necessidade de manutenção dos serviços públicos essenciais de responsabilidade do
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executivo municipal, notadamente os voltados a saúde, educação e proteção e manutenção
patrimonial, justificando a contratação de servidores temporários, nos termos do art. 37, inciso IX,
da Constituição Federal. Ocorre que até o presente momento a Câmara ainda não apreciou ou
aprovou o aludido projeto de lei.

 
Aludiram, ainda, à queda da ponte sobre o rio Moju, que culminou na declaração de

calamidade pública nas estradas e vias de acessos ao Munícipio, que se tornaram alternativas
para os usuários da alça viária, e tal fato, excepcional, demandou incremento na prestação de
serviço prestado pela Prefeitura Municipal de Moju; já no ano de 2020, sobreveio a pandemia
ocasionada pelo Coronavírus (COVID-19), que também ensejou aumento considerável da
demanda relacionada à prestação de serviço público de saúde e sanitário, contudo, em
contrapartida ao auxilio implementado pela União, a Legislação Federal imputou aos Estados e
Municípios algumas restrições, entre quais, entre as quais, destaca-se a proibição da realização
de concursos públicos, na forma do Art. 8º, inciso V, da LC n. º 173/2020.

 
Isso tudo não obstante, ressaltaram que não se observou, no ano da realização da

eleição municipal, qualquer incremento ou aumento no quadro de servidores temporários da
Prefeitura Municipal, não havendo, qualquer anormalidade nas contratações, muito menos
conotação eleitoral, como tenta fazer crer o autor.

 
Anexaram folhas de pagamento dos anos de 2018 e 2019 tabeladas, em ordem a

demonstrar que as contratações temporárias não sofrem alterações quantitativas significativas,
sem grandes variações ao longo do mandato dos investigados, tendo ocorrido oscilações, tão
somente, no período de férias e/ou recesso escolar, quando a demanda de contratações diminui,
ante a diminuição da necessidade dos serviços. Ademais, não há a contratação massiva de
novos servidores temporários no ano da realização da eleição, mas renovações de contratos
mantidos nos anos anteriores para entender a demanda da Prefeitura Municipal de Moju, até que
cesse a excepcionalidade que autoriza a contratação de servidores nestes moldes.

 
Refutaram a imputação de terem realizado novas contratações com intuito de

angariar benefícios eleitorais, pois sequer havia certeza da realização do próprio pleito eleitoral
no ano de 2020 em decorrência da pandemia do coronavírus, que inclusive, fez que com
excepcionalmente, o calendário eleitoral fosse alterado, com mudança da data da eleição para o
dia 15.11.2020, de modo que se vislumbra impossível alegar a existência de suposto nexo de
causalidade entre a conduta alegada pelo autor como abusiva e o próprio pleito eleitoral de 2020,
certo que a manutenção das contratações temporárias resultou das circunstâncias excepcionais
antes referidas.

 
Sob outro prisma, afirmam que, ao contrário que sustentado pelo autor, os

investigados não descumpriram a decisão liminar proferida pelo Juízo da Comarca de Moju, nos
autos da Ação Civil Pública n. 0800002-13.2019.8.14.0031, pois, não obstante a referida decisão
ter sido proferida no dia 04.03.2020, a gestora municipal somente foi intimada no dia 13.08.2020,
tendo, a partir de então, cumprido e observado a determinação judicial, tanto que não constam
dos autos qualquer informação ou documento que demonstrem a contratação de novos
servidores temporários a partir da ciência da decisão pela primeira investigada.

 
Sustentam, ainda, que conforme os documentos acostados à inicial e corroborados

pelos documentos que instruem a contestação, nos meses que antecederam a eleição municipal
de 2020, houve, em verdade, uma diminuição do quantitativo de contratos temporários,
especialmente no segundo semestre daquele ano, inexistindo a comprovação da realização de
qualquer contratação temporária no período crítico eleitoral, especialmente no período vedado, na
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forma prevista no Art. 73 da Lei das Eleições. Essa diminuição no quantitativo de contratações
temporárias no ano eleitoral é comprovada através da análise dos Relatórios de Gestão Fiscal –
RGF dos anos de 2019 e 2020 da Prefeitura de Moju, onde se é possível observar a diminuição
do percentual de gastos com pessoal no ano da eleição, em comparação ao ano imediatamente
anterior, segundo quadro que apresentam. Dessarte, “não se houve contratação excessiva de
servidores temporários às vésperas do pleito, com intuito de ‘inchar a folha’ em troca de benefício
eleitoral, como tentar fazer crer o autor”, o que afasta a alegada conotação eleição das
contratações temporárias e, via de consequência, espanca qualquer possibilidade de
reconhecimento da prática de abuso de poder político.

 
Na sequência, esmeraram-se em distinguir a situação atual do quadro funcional do

serviço público municipal daquele que levou à cassação do mandato do gestor anterior, no ano
de 2016, concluindo que “o quantitativo de contratações temporárias, por si só, e
desacompanhada de conotação eleitoral, não capaz de atrair o reconhecimento da prática do
abuso de poder político, uma vez que, para configuração de tal modalidade abusiva, faz-se
necessário a comprovação do nexo de casualidade, a potencialidade do ato e o comprovação do
desequilíbrio no pleito, elementos que não são observados na presente demanda”.

 
Pugnaram por realização de perícia nas mídias apresentadas pelo autor, “para que

se possa averiguar a licitude das gravações, bem como, a pertinência destas para o caso
concreto, faz-se necessário a realização de perícia nas mídias juntadas aos autos. Isso porque,
faz-se necessário aferir quem são os interlocutores da conversa que foram gravadas, quando
elas ocorreram, em que ambiente, se há cortes, edições ou qualquer outro meio de alteração das
gravações, entre outros quesitos e questionamentos que devem ser respondidos quando da
produção”.

 
Finalmente, requereram a total improcedência “da presente AIJE”.
 
Pelo despacho ID 88925067 reputei desnecessária a realização de perícia nas

mídias anexadas pelo autor, tendo em vista que os interlocutores, salvante Paulo Serrão
Fonseca, foram arrolados como testemunhas, e o signatário cuidou de agregá-lo ao rol de
pessoas a serem ouvidas, com fulcro no art. 22, inciso VII, da LC/1990. No mesmo ato designei a
audiência para colheita da prova oral, realizada conforme o termo ID Num. 89831576. Na
conclusão daquele ato, a parte requerida insistiu na realização da prova pericial, novamente por
mim indeferida, pelas razões ali consignadas.

 
Em suas razões finais, o autor argumentou que a prova colhida em audiência

ratificou o fim eleitoreiro da contratação dos servidores temporários, mantidos mediante a
garantia de apoio político, “tanto que diante de uma ruptura entre a Gestora e uma ex-apoiadora,
houve automático desligamento dos indicados servidores contratados, que estavam até então
relacionados à antiga aliada política da Prefeita”. Afirmou, ainda, que na qualidade de Prefeito
interino realizou o processo de transição, “repassando todos os   documentos necessários à
continuidade dos serviços públicos no âmbito do município, especialmente as informações
relacionadas aos servidores públicos, conforme demonstram os ofícios (documentos anexos)
recebidos pelas Secretárias de Administração e de Educação do Município, nomeadas pela atual
Prefeita – ora investigada –, na época do procedimento transitório, as Sras. Eliomar Cruz da Silva
e Andréa Quaresma da Silva, respectivamente”. Tocante ao Projeto de Lei 003/2019 que cria
cargos no serviço público municipal, em ordem a viabilizar a realização de concurso público,
disse que requereu providências ao Ministério Público, tendo em vista o tempo decorrido desde
sua apresentação, inferindo “a interferência de interesses políticos escusos também no que diz
respeito à lentidão da apreciação do referido projeto, mantendo-se o curral eleitoral”. Ressaltou
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que a pandemia da Covid-19 não pode servir de justificativa para a não realização de concurso
público e a elevada contratação de servidores temporários, vez que sobreveio quando os
investigados já estavam há quase dois anos no Governo. Ressalta que “grande parte dos mais de
2.000 (dois mil) servidores temporários do município foram contratados antes da decretação de
calamidade pública pela crise sanitária, além do mais, cerca de 1.200 (um mil e duzentos)
servidores temporários foram contratados para trabalhar na área da educação, ou seja, área
estranha à prestação de serviços públicos de saúde e sanitário, conforme demonstram os
próprios documentos acostados pelos investigantes na contestação”. A reforçar a finalidade
eleitoreira das contratações, destaca que “1.191 (um mil, cento e noventa e um) servidores
temporários tiveram o contrato encerrado no dia 30/11/2020, ou seja, 15 (quinze) dias após o
pleito eleitoral que ocorreu no dia 15/11/2020”. Tanto é assim que “o número de servidores
temporários do município nos três primeiros meses de 2021, sendo 1.214 no mês de janeiro,
1.072 no mês de fevereiro e 1.194 no mês de março, demonstrando-se que após o pleito eleitoral,
a prefeita reeleita diminuiu significativamente o quadro de servidores temporários do município,
conforme apontam os relatórios de servidores extraídos do portal da transparência do Município
de Moju”. Pugnou ao fim pela total procedência dos pedidos.

 
Ao seu turno, os investigados arguiram a ilicitude da gravação clandestina, de vez

que realizada sem o conhecimento do interlocutor, no caso Paulo Serrão Fonseca, o que, no seu
ponto de vista, contamina toda a prova obtida por derivação “notadamente, as atas notarias, os
depoimentos das testemunhas e o próprio depoimento do Sr. Paulo Serrão, informante deste d.
Juízo”. Alternativamente, reiteraram a necessidade de realização de perícia, por ser “medida que
se impõe, haja vista que, como dito, os depoimentos colhidos em audiência serviram para
confirmar os interlocutores e período em que ocorreram as conversas gravadas. Inobstante, a
prova pericial se faz necessário para que se certifique a ocorrência de montagem, trucagem ou
cortes nas gravações acostadas nas mídias juntadas aos autos, uma vez que, o Sr. Paulo
/Serrão, na condição de informante, afirmou que as conversas havidas com as testemunhas não
se limitam ao conteúdo constante na mídia e degravado nas atas notarias”. Na sequência,
aduziram que não houve incremento massivo nas contratações de temporários no período
eleitoral, mas simetria no quantitativo observado ao longo dos anos. Ademais ressaltaram que
“dos depoimentos exarados pelas testemunhas de acusação, verificou-se a inexistência de
qualquer relação entre as contratações de servidores temporários com o Pleito de 2020, haja
vista que, os depoentes, de forma uníssona afirmam não terem recebidos, por parte dos
investigados, qualquer promessa de emprego em troco de voto ou apoio político”, tanto que
mesmo as testemunhas ouvidas sendo eleitores/apoiadores da primeira investigada, foram
exonerados, o que não ocorreria se a nomeação tivesse cunho político-eleitoreiro.  Aliás, os
depoentes confirmaram que já atuavam na administração pública municipal antes mesmo do
mandato dos investigados, inclusive tendo sido contratados e atuado no mandato do investigante,
notório adversário político deles.

 
Agregaram que, no período eleitoral, às vésperas da eleição, houve diminuição do

quadro de temporários, fato que afasta a alegada conotação eleição das contratações
temporárias e, via de consequência, espanca qualquer possibilidade de reconhecimento da
prática de abuso de poder político.

 
Prosseguem buscando extremar a situação versada nos autos daquela que resultou

na cassação do gestor que lhes precedeu, dizendo que nos autos da AIJE 415-14, relacionada a
eleição de 2016, houve o reconhecimento da prática de abuso de poder político entrelaçado com
a configuração da conduta vedada, antes a contratação de pelo menos 640 (seiscentos e
quarenta) servidores temporários, no período iminentemente vedado, o que elevou o quadro de
servidores temporários do Município de Moju para cerca de 2.700 (dois mil e setecentos),
quantitativo não atingido pela administração municipal, nem antes e nem depois do ano de 2016,
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havendo aumento significativo das contratações temporárias no ano eleitoral. Diferentemente do
ocorrido na eleição de 2016, na eleição de 2020 não se observa esta prática, haja vista que não
houve incremento ou aumento no quantitativo de contratação de servidores temporários no ano
da eleição, assim como não houve a contratação massiva de servidores temporários no período
vedado, havendo mesmo decréscimo na folha de pagamento de pessoal no ano eleitoral, tanto
que sequer há imputação da prática de conduta vedada pelos investigados.

 
Finalizam aduzindo que o quantitativo de contratações temporárias, por si só, e

desacompanhada de conotação eleitoral, não é capaz de atrair o reconhecimento da prática do
abuso de poder político, uma vez que, para configuração de tal modalidade abusiva, faz-se
necessário a comprovação do nexo de casualidade, a potencialidade do ato e a comprovação do
desequilíbrio no pleito, elementos que não são observados na presente demanda, que por isso
deve ser julgada improcedente.

 
Exarando o necessário parecer, o Ministério Público Eleitoral entendeu que “o abuso

de poder político se mostra evidente em benefício à investigada pela contratação de mais de
1.700 (mil e setecentos) temporários, no período compreendido entre janeiro e junho de 2020,
isto é, às vésperas do período vedado pela legislação eleitoral”, e a excessividade se mostra mais
patente quando se considera o quantitativo de servidores efetivos – cerca de 1800. Destacou a
existência de Ação Civil Pública (processo n. nº 0800002-13.2019.8.14.0031) que o Ministério
Público Estadual move na Justiça Comum com o propósito de coibir contratação de servidores
temporários, contudo, nem a decisão liminar ali proferida foi capaz de coibir a prática, uma vez
que muitas contratações ocorreram no próprio mês de março daquele ano, quando foi deferida a
liminar, bem como nos meses subsequentes, como o mês abril de 2020. Prosseguiu afirmando
que a prova colhida na audiência de instrução confirmou a existência de ato revestido de
conotação eleitoreira, com abuso de poder político, eis que os contratos temporários estavam
sendo mantidos pela administração pública apenas com fins eleitorais e mediante a garantia de
apoio político. As testemunhas arroladas confirmaram a íntegra o conteúdo das gravações,
tornando desnecessária a prova pericial, uma vez que todos as testemunhas ouvidas em juízo
confirmaram serem os interlocutores das gravações, transcritas posteriormente em atas notariais,
as quais foram lidas no momento da audiência e confirmado o teor das conversas. Outrossim,
ressaltou que no curso da audiência o Diretor de Recursos Humanos da Secretária de Educação,
Sr. PAULO FONSECA foi indagado se as contratações seguiam algum critério objetivo, que
pudesse demonstrar a imparcialidade, ao que respondeu negativamente, corroborando o
argumento da exordial que apontam ser as contratações temporárias voltadas a intuito político-
eleitoreiro. Perfilhou as razões do investigante, no sentido de que a pandemia da COVID-19
desserve para justificar a contratação massiva de temporários, pois as contratações precederam
a calamidade e muitos foram contratados para áreas diversas da saúde e sanitária. Assim, as
contratações questionadas não encontram respaldo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.
Finalizou asserindo que “além da ausência de justificativas para a realização das contratações
temporárias e do seu considerável aumento justamente durante o ano eleitoral, a finalidade
eleitoreira dos atos ficou suficientemente demonstrada a partir dos depoimentos testemunhais
colhidos em juízo, especialmente pela forma como os servidores foram contratados, sem a
realização de qualquer procedimento seletivo que atendesse a um mínimo de impessoalidade”,
opinando pela procedência da ação.

 
É O RELATÓRIO.
 
DA FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
 
Sob escrutínio judicial, uma vez mais, a lisura do procedimento dos players do
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processo eleitoral municipal na circunscrição territorial de Moju.
 
Desta feita a imputação cinge-se à prática de abuso de poder político pela gestora

reeleita no pleito de 2020, materializada em pretensa contratação excessiva de temporários nos
anos de 2019 e 2020, com o alegado propósito de manter um “curral eleitoral”, consubstanciando
“um verdadeiro esquema de cooptação e aliciamento de eleitores (...) a fim de obter os seus
votos e de seus familiares”.

 
Ab initio convém refutar a peroração dos investigados atinente à pretensa

necessidade de submissão das mídias que contêm as gravações de diálogos juntadas aos autos
a exame pericial. Primeiramente porque sustentaram que “a prova pericial se faz necessário para
que se certifique a ocorrência de montagem, trucagem ou cortes nas gravações acostadas nas
mídias juntadas aos autos”, contudo, não afirmaram a ocorrência de qualquer dessas máculas,
não se sabendo especificamente o que o exame haveria de provar. Na hipótese, não se
desincumbiram os investigados do ônus descrito no art. 336 do CPC, aplicado supletivamente:

 
“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,

expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as
provas que pretende produzir.”

 
Não tendo precisado qual o vício que acometeria a prova anexada pelos autores, a

realização de perícia em tais condições seria deveras aleatória.
 
Sob outro prisma, este magistrado desde logo registrou que o teor dos diálogos

gravados poderia ou não ser confirmado em audiência (despacho ID 88925067) pois os
interlocutores foram todos arrolados como testemunhas/informantes (pelo investigante ou pelo
Juízo), como de fato sucedeu, não tendo havido qualquer reserva ou denúncia por nenhum dos
envolvidos na audiência instrutória, o que tanto mais torna dispensável, contraproducente,
desnecessária e protelatória mesmo a perícia requerida.

 
Finalmente, em face do direito vigente, nenhuma ilegalidade macula a gravação

ambiental realizada por um dos interlocutores, especialmente desde que o cognominado Pacote
Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu o art. 10-A e seu §1º na Lei 9.296/1996, com a seguinte
dicção:

 
“Art. 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou

acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for
exigida:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§1º Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores.”
 
Ademais, no julgamento do RE 583.937, com repercussão geral reconhecida, o

Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese acerca do Tema 237:
 
“Élícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos

interlocutores sem o conhecimento do outro.”
 
Não desconheço a Repercussão Geral reconhecida ao RE 1040515 pelo mesmo

Sodalício, em ordem a interpretar as implicações da gravação ambiental por um dos
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interlocutores quando destinada a fazer prova em processo eleitoral, diante de suas matizes
diferenciadas. Ali, no processo de origem, alegou-se que a prova assim obtida apenas poderia
beneficiar e não prejudicar o candidato. Contudo, não havendo até a presente data solução
diversa e por entender que o paradigma da Tese antes referida é a que mais contempla a Justiça
no caso concreto, deve ela ser prestigiada também nesta seara eleitoral.

 
Dessarte, sendo lícita a conduta, não se há falar em contaminação da prova assim

obtida nem daquelas que dela derivaram.
 
De meritis, registro que a experiência tem revelado que a manutenção de reserva de

servidores temporários é prática longeva neste Município, mas nem por isso menos nefasta,
condenável e ilegal mesmo. Sucedem-se mandatários e independente da orientação política das
legendas e/ou coligações partidárias que lhes apresentam nada se vislumbra de concreto no
sentido de estancar e solucionar esse acinte, ofensivo a uma só vez ao regime democrático, ao
sistema republicano e ao dogma da primazia do interesse público.

 
Isso porque nada há de republicano em tratar a coisa pública como propriedade

privada, agindo o Administrador Público de molde a priorizar interesses individuais e localizados,
seja de quem mantém o status quo, seja de quem dele pensa se beneficiar; também se afigura
ofensiva ao interesse público a periódica alteração substancial nos quadros do serviço público, ao
sabor da sucessão dos Gestores e segundo seus critério pessoais, eis que o necessário e
desejável aprimoramento da atividade pública em prol da coletividade de usuários requer
estabilidade, qualificação, experiência, um projeto para cuja deflagração e consecução o melhor
instrumento ainda se mostra o certame público; finalmente, a sempre denunciada, suspeita e
raramente afastada imbricação política da opção por esse modelo degenerado atrita com a
liberdade de escolha que está na gênese da concreção da Democracia, pois a disputa para
obtenção dessas frações do serviço público finda por corromper a consciência e manietar a
expressão da voluntariedade e individualidade do cidadão/eleitor, passando a operar como
verdadeira moeda de troca.

 
Enfim, e lamentavelmente, o prolongado protraimento dessa prática nociva no

serviço público de Moju trouxe como funestas consequências, de um lado, tornar o
funcionamento da máquina pública refém da mão de obra temporária e instável, e, de outro,
manter grande massa de cidadãos/servidores e suas famílias dependentes da vontade do Gestor
da vez, em simbiose canhestra, repugnante e nada proveitosa.

 
A realidade, nesse aspecto, é pungente e clamorosa, tanto que não se lhe tenta

obliterar, senão justificá-la, sempre, sob os mais variados e múltiplos argumentos. E, conforme
mencionado por ambas as partes, esse modelo de prestação de serviço público atualmente é
objeto de questionamento e impugnação pelo Ministério Público Estadual no bojo de Ação Civil
Pública (processo n. 0800002-13.2019.8.14.0031) que tramita perante o Juízo da Vara Única da
Justiça Comum da Comarca de Moju.

 
Pois bem. Sendo uma realidade incontestável, deve-se recorrer à série histórica

para perquirir de excessos e a gravidade da conduta eventualmente apurada em ordem a
deslegitimar o resultado que emergiu das urnas no pleito de 2020.

 
Isso porque na inicial está relatado que somente no ano de 2020 a Administração

dos investigados teria realizado 1.700 novas contratações de servidores temporários (entre
janeiro e junho de 2020), ao arrepio mesmo da liminar deferida no bojo da ação civil pública antes

Num. 97749717 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: WALTENCIR ALVES GONCALVES - 05/10/2021 09:30:49
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100509304889400000093463828
Número do documento: 21100509304889400000093463828



referida.
 
Todavia, em primeiro lugar, registro que, segundo os demonstrativos anexados à

inicial, em janeiro/2020 haveria 1.197 servidores temporários contratados pelo Município, número
que chegou ao máximo de 2.028 em abril daquele ano, regredindo para 1.992 em setembro. O
autor não carreou nem produziu qualquer prova de que anteriormente a janeiro/2020 o número de
servidores temporários fosse cerca de 300 (para que somado às alegadas 1.700 novas
contratações chegasse ao patamar de 2.000).

 
Ao revés, os investigados trouxeram demonstrativo (ID Num. 77603731 - não

impugnado) evidenciando que os quantitativos das contratações nessa modalidade mantiveram-
se estáveis entre 2018 e 2020, não apresentando nenhum incremento expressivo muito menos a
escalada vertiginosa que se teria verificado no ano eleitoral/2020, conforme alegado pelo autor. A
propósito, e somente para efeito de comparação, utilizando-se o mesmo parâmetro invocado pelo
autor (AIJE 0000415-14.2016.6.14.0037), no ano de 2016 esse número alcançou o patamar de
2.730 temporários, desinflando posteriormente.

 
Em abono dessa alegação, os Relatórios de Gestão Fiscal juntados sob o ID Num.

77603734 registram uma diminuição no comprometimento das receitas com o pagamento de
pessoal no ano das eleições, comparativamente ao ano de 2019, contrariando as alegações do
demandante acerca de um premeditado inchaço na folha de pagamento com visos eleitoreiros.

 
Por outro lado, os investigados lograram demonstrar que a citação e intimação do

Município de Moju, na pessoa da primeira investigada, na Ação Civil Pública 0800002-
13.2019.8.14.0031, somente ocorreu em 13.08.2020 (ID Num. 77603733), de sorte que as
contratações operadas entre a data da decisão liminar (04.03.2020) e a data da ciência formal do
ente público não podem ser tomadas como infringentes àquele comando judicial, não constando
dos autos qualquer informação ou documento que demonstre a contratação de novos servidores
temporários a partir da ciência daquela decisão.

 
O que se dessume desta querela é que a gestão atual empenhou-se em dar

continuidade à nociva prática da manutenção de quadro de servidores temporários,
paralelamente ao de servidores efetivos, sob o argumento de necessidade excepcional, o que se
afigura não condizente com a realidade, dada a natureza ordinária das atividades cometidas aos
servidores contratados e o longo tempo abrangido pelas contratações, seja mediante renovação
periódica dos contratos, seja mediante substituição dos contratados.

 
Tanto é assim que o próprio autor, que já exerceu mandato de Vereador e

Presidente da Câmara Municipal de Moju, além de ter sucedido interinamente o genitor no cargo
de Prefeito Municipal, quando aquele teve seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral,
expressamente reconheceu a prática evidenciada, na seguinte passagem de sua inicial, ao
afirmar que “a atual gestora, ora investigada, preordenou manter, o quanto possível, a cultura da
ilegalidade na admissão de pessoal, pela efetivação de contratações irregulares de
temporários....” (fl. 05 do ID Num 60870328, sem o destaque), asserção reiterada nas alegações
finais, onde concluiu que “a Primeira Investigada não somente conhecia a realidade do município
no que concerne à ‘cultura’ de contratação dos servidores temporários, como manteve esta
conjuntura em sua gestão e aproveitou-se deste curral para se reeleger” (fl. 12 do ID Num.
90074458, sem o destaque).

 
Nesse cenário, a conclusão de que a manutenção ou incremento (não demonstrado,
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como visto antes) do quadro de servidores temporários pelos investigados se preordenaria a
obtenção de vantagem desequilibradora da disputa eleitoral não encontra respaldo na prova
produzida nos autos.

 
Em verdade, como dito nos prolegômenos deste decisum, a manutenção desse

quadro temporário é uma das faces deletérias da prática do que o autor referiu como “cultura”,
por força da qual o funcionamento da máquina pública tornou-se refém da mão de obra
temporária e instável.

 
Não por acaso, ao apreciar o pleito de liminar formulado na multirreferida ACP

0800002-13.2019.8.14.0031, este magistrado, que também acumula a função de julgador da
Justiça Comum neste Município, assim se pronunciou quanto aos pleitos do Ministério Público
Estadual que visavam: 1- impor ao requerido (Município de Moju) a obrigação de fazer
consistente na suspensão, no prazo de 10 (dez) meses, a contar do deferimento da liminar, da
eficácia dos contratos temporários para os cargos/funções que listou em Procedimento
Preparatório, bem como aqueles em desacordo com a regra do art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal, que porventura venham a ser firmados e/ou prorrogados/renovados no transcurso de
referido prazo; e 3 - impor ao requerido a obrigação de não fazer, consistente na imediata
abstenção de prorrogar ou renovar os contratos temporários para os cargos/funções listados em
Procedimento Preparatório, cuja vigência extrapole o prazo de 10 (dez) meses requerido no item
“1”, bem como quaisquer outros cargos/funções, em desacordo com a regra do art. 37, inciso IX,
da Constituição Federal, que porventura venham a ser firmados no transcurso de referido prazo:

 
“Conquanto o Ministério Público acene com farta documentação tendente a

demonstrar a plausibilidade do direito invocado, não se há de descurar o impacto que parte das
providências requeridas em sede liminar poderão causar no serviço público local, pois que
segundo os termos da inicial, há 1.000 servidores temporários e 1.841 efetivos, resultando que
simplesmente 35,2% dos servidores têm vínculo precário com a Administração Municipal. Assim,
a iminente privação desse alentado número de servidores poderá colapsar serviços
imprescindíveis, não bastando excetuar os profissionais de saúde, cuja atuação inegavelmente
demanda atuação da atividade meio, também permeada pelos servidores de vínculo precário.

Ademais, o próprio parquet ressalta que todos os 1.841 cargos criados por Lei
encontram-se providos, daí porque não se pode cogitar de abertura de concurso público sem a
existência de vagas, pois que não se trata de substituição dos que forem vagando, mas de efetivo
acréscimo numérico, antes demandando solução legislativa para a prévia criação dos cargos a
serem submetidos a certame público.

Assim, pressupondo-se a necessidade do serviço prestado pelo expressivo número
de servidores temporários, e tendo-se em conta as providências necessárias para viabilizar a
almejada supressão das irregularidades apontadas (processo legislativo e deflagração de
concurso público, ambos contando com diversas etapas), não se afigura razoável a assinação do
prazo de 10 (dez) meses para a suspensão da eficácia dos contratos temporários já vigentes e
interdição de sua prorrogação/renovação, sob pena de colapso nos serviços públicos,
acarretando danos de difícil ou incerta reparação a toda a coletividade, pelo que indefiro a liminar,
em seus itens 1 e 3.” (ID Num. 15906321 daqueles autos)

 
Tudo no propósito de evitar solução de continuidade e prejuízos maiores aos

munícipes, usuários do serviço público, restando vedadas, desde então, apenas novas
contratações sob o rótulo da temporariedade.

 
Éaté possível que parte das contratações denunciadas ou mesmo o seu

desfazimento estejam contaminados por finalidade diversa paralela, como de resto e de fato
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findou demonstrado na audiência de instrução, quando a oitiva das testemunhas arroladas pelo
autor e pelo Juízo evidenciou que a ruptura da contração de Vanessa Ariane Martins Guedes,
Thiago Gomes Maia, Lenildes de Jesus da Silva e Vanusa do Socorro Pompeu Farias deveu-se a
dissensão entre a primeira investigada e a Vereadora Dilcirene Trindade Martins, o que repercutiu
sobre as pessoas ligadas à segunda, temporariamente contratadas para o serviço público. Mas
daí a levar à conclusão de que todas ou mesmo parte significativa das contratações temporárias
levadas a efeito pela Administração dos investigados revestiram-se de cunho eleitoreiro vai uma
grande distância, não encontrando tal asserção ressonância na prova produzida nos autos nem
na análise da historicidade conjuntural deste Município no que tange a este particular aspecto.

 
A conduta discrepante do regramento constitucional que condiciona o regular

ingresso no serviço público a submissão a concurso público (Art. 37, inciso II) fora das exceções
de mesma envergadura (Art. 37, inciso IX) decerto é ofensiva ao ordenamento e demanda
coibição, mas nem sempre com reflexos na seara eleitoral, quiçá adstrita aos lindes da
improbidade, a ser apurada na via própria e perante o Juízo competente.

 
Nesse sentido, vejam-se:
 
“Eventual conduta ilícita não autoriza, isoladamente, no automático reconhecimento

de abuso de poder, pois, nos termos do art. 22 da LC nº 64/90, a caracterização ainda exige a
comprovação da concreta gravidade das circunstâncias, com força suficiente para interferir na
liberdade do voto e desequilibrar a disputa eleitoral.” (TRE/AP, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL n 179818, ACÓRDÃO n 5664 de 16/08/2017, Relator SUELI PEREIRA
PINI, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP, Tomo 157, Data 24/08/2017,
Página 03/05)

 
In casu, concluo que não houve prova do alegado incremento massivo de

contratações no ano eleitoral nem de que tais contatações estariam impregnadas de finalidade
eleitoreira, em ordem a assegurar a escolha da chapa dos investigados pelos contratados. Nem
mesmo a pontual demonstração de que o desligamento de alguns servidores teria decorrido de
divergências políticas abona as alegações e inferências do autor, não revestindo a gravidade
necessária para desprestigiar a vontade do eleitor manifestada nas urnas. Invoco precedentes:

 
“Contratação de servidores temporários, para exercer funções permanentes em ano

eleitoral (objeto de ambos os recursos). Respeito ao período vedado. Exercício de poder-dever
pelo administrador público. Licitude da conduta. Capitulação do fato como abuso. Exigência de
prova robusta, ausente no caso. Não demonstração de fraude ou desvio de finalidade igualmente
reprovável. Não comprovação da finalidade eleitoreira. Não configuração do abuso de poder
político. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TRE/MG, RECURSO ELEITORAL n
11650, ACÓRDÃO de 26/06/2017, Relator ANTÔNIO AUGUSTO MESQUITA FONTE BOA,
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 12/07/2017)

 
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL. CAPTAÇÃO ILICITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER.
CONDUTA VEDADA. NÃO OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO DE CONTRATOS. PRELIMINARDE
AUSÊNCIA DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE     REJEITADA.  DESPROVIMENTO.

 Preliminar de ausência do princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez combatidos
os fundamentos da sentença.

 Uma vez não havendo prova irrefutável e robusta, evidenciando a prática do art. 41-
A da Lei 9.504/97 há que se reconhecer a não ocorrência do ilícito tipificado, impondo-se o
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provimento do apelo.
 Ausência de gravidade para desequilíbrio na disputa importando no não

reconhecimento do abuso pretendido.
 Não restou cabalmente comprovada a contratação de novos servidores em período

vedado.
 As renovações de contratos por excepcional interesse público ocorridas no

microprocesso eleitoral não constituem conduta vedada, visto que tratam-se de servidores que já
prestam serviço ao município.” (TRE/PB, RECURSO ELEITORAL n 38704, ACÓRDÃO n 116 de
26/07/2018, Relator BRENO WANDERLEY CÉSAR SEGUNDO, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Data 30/07/2018)

 
“Recurso Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Eleições 2012.

Contratação de servidores. I. Conduta Vedada. Cargos comissionados. Exceção prevista na
alínea "a" do artigo 73, V da Lei 9.504/1997. Contratados por excepcional interesse público.
Ausência de Prova. Conduta não configurada. II. Auso de Poder. Falta de prova quanto ao uso
eleitoreiro das contratações. III. Desprovimento do recurso. Improcedência da ação.

 I. A contratação de servidores comissionados, ainda que no microprocesso eleitoral,
encontra respaldo na alínea "a" do Inciso V do artigo 73 da Lei 9.504/1997.

 A alegação da contratação servidores por excepcional interesse público em período
vedado deve vir acompanhada da indicação dos nomes e cargos dos servidores ilicitamente
contratados, não sendo suficiente a juntada de toda a folha de pagamento do município.

 II. Supostas irregularidades administrativas na contratação de pessoal não podem
servir de sustentáculo à cassação de mandato, sem que se produza prova do liame entre as
contratações e o pleito.

 A procedência de Ação de Investigação Judicial Eleitoral demanda prova robusta da
prática ilícita, com gravidade suficiente para atingir a normalidade e legitimidade do pleito, o que
não restou demonstrado no caso concreto.

 III. Recurso a que se nega provimento.” (TRE/PB, RECURSO ELEITORAL n 125,
ACÓRDÃO n 154 de 28/04/2016, Relator TERCIO CHAVES DE MOURA, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Data 3/5/2016)

 
Aliás, a insuficiência quantitativa do quadro permanente do funcionalismo público

parece ser ponto pacífico e sua alteração, com subsequente realização de concurso público,
necessidade ingente da Administração. Tanto é assim que a realização de certame constitui um
dos pedidos do Ministério Público na ACP 0800002-13.2019.8.14.0031. Ao seu turno, a primeir;a
investigada comprovou nestes autos ter encaminhado Projeto de Lei (003/2019) protocolado
ainda em 30.04.2019 visando alteração quantitativa nos quadros do funcionalismo público
municipal (ID Num. 77603727). Finalmente, o próprio autor desta AIJE, quando no exercício do
mandato interino de Prefeito Municipal editou os Decretos 021/2018, em maio/2018 e 024/2018,
em junho/2018 (ID Num. 77603723) convocando no primeiro caso 110 servidores e no segundo
166 servidores visando nomeação e posse, contudo, em sua inicial ele mesmo declara que
“...atestou-se que, com base na Lei nº 714/2001, com posteriores alterações, existiam no
município de Moju 1.841 (mil oitocentos e quarenta e um) cargos efetivos, todos preenchidos,
portanto, as contratações de funcionários temporários estavam sendo pautadas em CARGOS
INEXISTENTES, com o claro intuito de cooptar os votos desses servidores e de seus familiares”
(ID Num. 60870328 - Pág. 6). Por todo lado está dito que os cargos efetivos estão todos providos,
assim não se concebe onde o mandatário interino pretendeu alocar os servidores que ele mesmo
convocou, nem qual o seu propósito, já que a nomeação feita pela investigada para cargos ditos
inexistentes foi por ele inferida como estratégia para “cooptar os votos desses servidores e de
seus familiares”. Mas o certo é que sua conduta também referenda a necessidade de ampliação
legal do quadro funcional do Município, o que deve se constituir em foco da Gestão e dos
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sistemas de controle, em cada esfera de competência.
 
Antes de concluir, um parêntese. O autor mencionou, como precedente deste Juízo,

o julgamento proferido na AIJE 0000415-14.2016.6.14.0037, sustentando que “estando diante de
situação de evidente semelhança, não há como ser aplicado a esta lide um peso e duas
medidas”. Sucede que assim não é, sendo singelo pontuar a distinguishing que permite a
aplicação de solução diversa à espécie. Com efeito, naquel’outro caso, restou comprovado neste
Juízo singular, e confirmado nas instâncias revisoras, o que consta no item 7 do acórdão do TSE
transcrito na própria inicial:

 
“7. No mérito, os agravantes contrataram 2.730 servidores temporários no ano

eleitoral, sendo que destes, 640 foram contratados no dia 1º de julho de 2016, às vésperas do
início do período vedado, revelando a prática de abuso de poder político dotada de gravidade
suficiente para ensejar a cassação dos mandatos eletivos e a declaração de inelegibilidade do
primeiro agravante, prefeito de Moju à época e candidato à reeleição.”

 
No mesmo sentido consignou a ementa do ACÓRDÃO n 29361 proferido no

Recurso Eleitoral n 41514, julgado no TRE/PA:
 
“Caso em que foram firmados entre 01/01 e 31/12/2016 o total de 2.730 contratos

temporários, dos quais, 640 datados de 01/07/2016 (véspera do período vedado), 33 no 2º
semestre de 2016 e 9 sem data definida.”

(...)
 Contratação de temporários às vésperas do período vedado não afasta o ilícito

eleitoral na modalidade de abuso, reforçando-se o desvio de finalidade para fins de favorecimento
eleitoreiro.

 7. A contratação demasiada de servidores temporários em ano eleitoral e boa parte
deles às vésperas do período vedado possuíram inequívoco fim eleitoreiro, configurando o abuso
de poder apto a ferir a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral.”

 
Desses dados se extraiu não só a intensificação da contratação temporária no ano

eleitoral (2.730 contratos) como a contratação massiva nas vésperas do período vedado (640
contratos em um dia só, uma sexta-feira, quando não houve atendimento ao público externo),
sendo que os contratos somente produziriam efeitos a partir da segunda feira subsequente, já
dentro do período vedado, elementos tidos por suficientes para induzir a finalidade de driblar a
regra eleitoral. Não há, portanto, a similaridade fática invocada pelo autor, muito menos em
ordem a impor a mesma solução jurídica, pelo que o precedente referido não se amolda ao caso
vertente.

 
Ante todo o exposto, por não vislumbrar comprovação do abuso de poder político

imputado pelo autor LEANDRO PANTOJA DA ROCHA a MARIA NILMA SILVA DE LIMA e
RUBENS DE SOUZA TEIXEIRA, divirjo do parecer do Ministério Público Eleitoral e julgo
improcedente a representação versada nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

 
Iniciativas de apuração de desdobramentos na esfera penal e de improbidade

competem ao Ministério Público, que tem ciência e acesso a todos os atos, termos e documentos
do processo, além do que este magistrado determinou a remessa da mídia da audiência para a
esfera estadual (ID Num. 89831576 - Pág. 2)
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Sem custas e honorários.
 
Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.
 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
 
Moju, 05 de outubro de 2021.
 

 
Juiz WALTENCIR ALVES GONÇALVES

Titular da 37ª ZE - Moju
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