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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
34ª ZONA ELEITORAL - MOSSORÓ RN

 
 
REPRESENTAÇÃO (11541) n.º0600024-12.2020.6.20.0034
ASSUNTO: [Conduta Vedada ao Agente Público]
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
REPRESENTADO: ROSALBA CIARLINI ROSADO
REPRESENTADO: PEDRO ALMEIDA DUARTE
 

DESPACHO/DECISÃO
 
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL pela suposta prática de conduta vedada, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, presentado pelo Excelentíssimo Senhor Dr. Lúcio Romero Marinho
Pereira, em desfavor da Excelentíssima Sra. ROSALBA CIARLINI ROSADO (Primeira Representada), atual
prefeita do Município de Mossoró e do Ilustríssimo Senhor PEDRO ALMEIDA DUARTE (Segundo
Representado), atual Secretário Municipal de Administração. Alega, em síntese, a parte autora, que:
1) teve conhecimento que a Primeira Representada, no dia 19 de maio deste ano (2020), anunciou a concessão
de gratificação no percentual de 40% aos servidores da saúde do município de Mossoró/RN, fato este divulgado
no sítio eletrônico do Município, na rede mundial de computadores;
2) os dois representados intensificaram a divulgação dessa concessão de gratificação nas redes sociais
Facebook e Instagram da Prefeitura Municipal e em blogs de apoiadores;
3) a concessão da gratificação se concretizou através da Portaria 696/2020-SEMAD, assinada pelo Segundo
Representado e publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), em 20.05.2020;
4) afirma que tal ato se enquadra na conduta vedada estabelecida no art. 73, VIII da Lei Geral das Eleições
(9.504/97) e provoca desequilíbrio na disputa eleitoral municipal que se aproxima;
 
No final, requereu, liminarmente a título de tutela antecipada que os representados revoguem a Portaria nº
696/2020-SEMAD e cessem a concessão da gratificação e que se abstenham de conceder qualquer vantagem
econômica remuneratória aos servidores municipais de Mossoró/RN, no corrente ano. No pedido definitivo,
requereu a procedência da representação com a confirmação da liminar e pagamento de multa.
Após despacho deste Juízo, a parte requerente emendou a petição inicial, esclarecendo não se tratar de Tutela
Antecipada em Caráter Antecedente.
É o relatório. Decido.
De início, observa-se que o rito para a apuração de conduta vedada é a da AIJE – Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, cuja disciplina está contida no art. 22 da LC º 64/1990. Assim, esse será o rito a ser seguido
pela presente representação.
Com efeito, assim dispõe o § 12º do art. 73 da Lei nº 9.504/97: § 12.  A representação contra a não observância
do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e
poderá ser ajuizada até a data da diplomação. 
Quanto ao pedido liminar de tutela antecipada, os requisitos para o seu acolhimento são os seguintes, de
acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil: 1) probabilidade do direito e 2) perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
No presente caso, ausente o segundo requisito. Com efeito, pelo que se extrai da disciplina aplicável à matéria
“Condutas Vedadas” em matéria eleitoral, são possíveis, em tese, as seguintes sanções para quem as pratica:
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1) multa; 2) cassação do registro ou do diploma; 3) decretação de inelegibilidade e, 4) sanções por improbidade
administrativa. Assim, ao final do processo (que deverá ter tramitação prioritária, por tratar de matéria eleitoral
em ano de eleição), se porventura for reconhecida a prática de conduta vedada (que no momento essa hipótese
é citada apenas a título de argumentação), poderão, em tese, ser aplicadas sanções que anulem o suposto
desequilíbrio na disputa eleitoral que a conduta objeto dessa disputa judicial (concessão de gratificação a
servidores públicos da saúde), possa acarretar. Ou seja, mesmo em uma eventual e hipotética situação em que
ao final do processo seja reconhecida a prática de conduta vedada, será possível, após esse reconhecimento,
através das sanções dispostas no ordenamento jurídico extirpar qualquer desvantagem provocada por essa
conduta. Ressalte-se, inclusive, que há instrumentos processuais hábeis a atingir até mesmo os terceiros que
dela se beneficiem.
Desse modo, não há urgência necessária para deferir o pedido de tutela antecipada, devendo a decisão sobre
ser ou não conduta vedada a concessão de gratificação aos profissionais de saúde, ser reservada para o final
do processo, após o contraditório e a ampla defesa.
DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido liminar de tutela antecipada.
E neste ponto deve ser ressaltado para as partes deste processo e todos àqueles que tomem conhecimento
dessa decisão que o fato de o pedido liminar de tutela antecipada ter sido rejeitado, não significa, de maneira
nenhuma, que este juízo concedeu aval ou permissão para a concessão da gratificação, devendo ficar claro
que se ao final ficar reconhecida que a conduta objeto da representação configura uma conduta vedada, seus
responsáveis estarão sujeitos às sanções da legislação eleitoral e da Lei de Improbidade Administrativa. E,
contrariamente, se não restar configurada uma conduta vedada, não há que se falar em sanção, obviamente.
Citem-se os representados para oferecerem resposta no prazo de 05 dias (Lei Complementar nº 64/1990, art.
22, I, “a” c/c art. 73, § 12º da Lei nº 9.504/1997).
Providencie a secretaria o cadastramento do Segundo Representado no sistema de informática (Pje), que por
equívoco não foi realizado pela parte autora e, no momento, não há mais possibilidade técnica de ela assim o
fazer.
Intimem-se.

MOSSORÓ/RN, 25 de maio de 2020
 

VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
Juiz Eleitoral da 34ª Zona
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