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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

JUÍZO DA 38ª ZONA ELEITORAL
BREJO DO CRUZ-PB  

 
PROCESSO: 0600031-30.2020.6.15.0038
REPRESENTANTE: REPRESENTANTE: COMISSÃO PROVISORIA MUNICIPAL DO PSB 
 ADVOGADO: Síldilon Maia Thomaz do Nascimento, OAB/RN nº 5.806
REPRESENTADO: EVANDRO MAIA PIMENTA
ADVOGADO: João Victor Almeida de Lucena, OAB/PB nº 26.628
 

SENTENÇA 
Vistos, etc. 
Trata-se de representação com pedido de liminar apresentada pela comissão

provisória do Partido Socialista Brasileiro do município de Belém do Brejo do Cruz face à
suposta prática de conduta vedada pelo prefeito Evandro Maia Pimenta, na qual pugna, no
mérito, pelo deferimento da tutela de urgência e procedência da presente pretensão, com a
imposição de multa, cassação de registro ou diploma do representado e, consequentemente, a
declaração de inelegibilidade da parte representada. 

Regularmente notificado,  o representado apresentou defesa (ID4173737). 
Liminar indeferida. 
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento da

pretensão (ID5192463). 
É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 
O objeto da presente representação gira em torno do pagamento de remuneração

muito acima do valor fixado pela legislação local aos secretários do município de Belém do Brejo
do Cruz. 

Narra a inicial que, Lei aprovada em março de 2020 reajustou a remuneração dos
secretários deste município para o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), com efeitos
retroativos a Janeiro/2020. 

Entretanto, juntou comprovantes presentes em sites de transparência que revelam o
pagamento de quantia superior à verba legalmente fixada aos secretários municipais de Belém do
Brejo do Cruz. 

Em sua defesa, o representado pugnou pela improcedência da representação,
alegando, no geral, meio inadequado, intempestividade do pleito, considerando que, no momento
da propositura, não havia candidatura registrada a se impugnar, incompetência da Justiça
Eleitoral para analise de suposto atos de improbidade administrativa. 

Numa analise detida dos autos, verifica-se que, de fato, as verbas pagas aos
secretários foram em montante superior ao fixado na legislação local e, nesse sentido, não se
desincumbiu o gestor de demonstrar que não conhecia a alegada irregularidade. 

Entrementes, analisando os fatos constantes nos autos, à luz da legislação eleitoral,
a representação pretende-se atacar suposta prática de conduta vedada, nos termos do art. 73,
inciso VIII, da Lei nº 9.504/97, que assim prescreve, entre outras proibições impostas a agentes
públicos: 
 

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: 
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VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo
ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º
desta Lei e até a posse dos eleitos. 
§4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no
valor de cinco a cem mil UFIR.
 

Registre-se, oportunamente, que o §12, do art. 73, da supracitada Lei determina que
a representação pelas condutas vedadas neste dispositivo seguirá o rito do art. 22, da Lei
Complementar nº 64/90, que regulamenta a Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
estabelecendo que a representação por conduta vedada “poderá ser ajuizada até a data da
diplomação”. 

Assim, a ação, entende-se, deve ser ajuizada no período compreendido entre o
registro de candidatura e a data de diplomação dos candidatos eleitos, o que não foi observado
pela parte representante, considerando que, na data de protocolo, não havia candidatura
registrado pelo representado. 

Nessa senda, este Juízo entende pela não configuração da conduta vedada acima
citada, pelas razões que passo a expor. 

Inicialmente, verifica-se que o aumento dos subsídios dos cargos comissionados
ocorreu em período durante o qual não havia proibição para aumento dos servidores ( ID
3949557 - Pág. 3), em consonância com o entendimento do TSE, que se faz pertinente
transcrever: 
 

“Art. 83. [...] VIII – fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração
dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição, nos 180 dias que antecedem a eleição até
a posse dos eleitos” (Res. n o 23.610/2019). Em igual sentido: TSE – Res. TSE n
o 23.370/2011, art. 50; Res. n o 23.457/2015, art. 62, VIII; Res. n o 23.551/2017,
art. 77, VIII.
 

Ademais, como pontuado na liminar, o aumento aprovado pela lei, destinado
exclusivamente aos Secretários Municipais, dissociado de maiores elementos, não é capaz de
configurar, por si só, “revisão geral da remuneração dos servidores públicos” ( Ac. no 608, de
25.5.2004 – TSE). 

Neste contexto, por pertinente, transcrevo lição encartada por José Jairo Gomes: 
 

"O que se impõe para a perfeição da conduta vedada é que, além de ser típico e
subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o evento considerado tenha aptidão
para lesionar o bem jurídico protegido, no caso, a igualdade na disputa, e não
propriamente as eleições como um todo ou os seus resultados. Assim, não chega
a configurar o ilícito em tela hipóteses cerebrinas de lesão, bem como condutas
irrelevantes ou inócuas relativamente ao ferimento do bem jurídico
salvaguardado. "
 

Nesta conjectura, em conformidade com a lição jurisprudencial do TSE, diante das
razões acima expostas, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão apresentada na exordial. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 
Vistas ao Ministério Público Eleitoral, com suas prerrogativas legais. 

  
Brejo do Cruz, sábado, 26 de setembro de 2020.

Renato Levi Dantas Jales
 Juiz Eleitoral
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