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EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO 

RONDON/PR 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- Coligação Partidária “MEU VOTO DE FÉ”, coligação majoritária celebrada entre os Partidos 

MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO e CIDADANIA23 – MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON – PR – MUNICIPAL, neste ato representado por seu representante Dr. CHRISTIAN 

GUENTHER, brasileiro, casado, advogado, regularmente inscrito na OAB/PR sob nº 31.517, 
portador do CPF nº 020.750.609-40, comparece mui respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência através de seus procuradores judiciais abaixo-assinados, os quais possuem 
escritório profissional na Rua Espírito Santo, nº 1457, Sala 02, Centro, nesta cidade e 

Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR e na Avenida Tiradentes nº 1121, centro, cidade e 
Comarca de Toledo/PR, para propor 

 
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL  

pela prática de 
CONDUTA VEDADA, 

ajuizando-a contra 
 

- MÁRCIO ANDREI RAUBER, brasileiro, casado, atual Prefeito Municipal de Marechal Cândido 
Rondon/PR, portador do RG nº 4.417.623-2 e do CPF nº 015.432.229-60, o qual poderá ser 

localizado na Rua Espírito Santo nº 777, nesta cidade e Comarca; 
 

- ILARIO HOFFSTAETTER, brasileiro, casado, vereador, portador do CPF nº 577.384.759-00 e 
do Rg nº 3.297.521-6 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Colombo nº 1859, centro, nesta 

cidade e Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR; 
 

- COLIGAÇÃO MARECHAL RONDON “CADA VEZ MELHOR”, constituída pelos Partidos DEM, 
PL, AVANTE, PSDB, PSC, cujo requerimento de registro de Candidatura foi formalizado 

perante a Justiça Eleitoral sob o nº 0600.250.58-2020.6.16.0121, a ser notificada na pessoa 
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de um de seus delegados nominados no referido procedimento (Dante Roque Tonezer ou 
Gastão Mielke) ou de ser representante legal (Márcio Andrei Rauber), localizada na Avenida 

Rio Grande do Sul nº 410, sala 01, centro, nesta cidade e Comarca, o que faz pelos fatos e 
fundamentos a seguir expostos... 

 
DOUTO MAGISTRADO: 
 

A Requerida é a coligação majoritária que compõe os partidos que estão apoiando a 

candidatura a Prefeito do Sr MÁRCIO ANDREI RAUBER e ILÁRIO HOFSTAETTER, sendo constituída pelos 

Partidos DEM, PL, AVANTE, PSDB, PSC, cujo requerimento de registro foi formalizado perante a Justiça 

Eleitoral sob o nº 0600.250.58-2020.6.16.0121. 

 

Sucede que, a despeito de o primeiro e segundo requerido serem os gestores do Município 

desde 01º.01.2017 e serem candidatos a reeleição para o pleito eleitoral e a terceira requerida ser a 

Coligação político partidária que os representa, todos concorreram de uma ou de outra forma para que 

os munícipes de Marechal Cândido Rondon/PR passassem a ser beneficiados com TRANSPORTE 

COLETIVO URBANO, mediante a concessão de SUBSÍDIOS para uma pessoa jurídica operar o sistema – o 

que correu somente em ano eleitoral. 

 

Através da Lei Municipal nº 5.159, de 17 de fevereiro de 2020, a qual foi originada do 

Projeto de Lei nº 005/2020, de 03 de fevereiro de 2020, o Chefe do poder Executivo Municipal (1º 

Requerido) foi autorizado a conceder subsídio para a implementação do Transporte Coletivo Urbano de 

Marechal Cândido Rondon/PR. 

 

O subsídio destina-se a deixar a exploração comercial do transporte coletivo urbano “mais 

atraente” para a iniciativa privada, especialmente porque neste subsídio estão englobados o 

ressarcimento das passagens de pessoas que possuem isenção total ou parcial de passagens, ou seja, 

serve para custear as passagens de IDOSOS, ESTUDANTES, PENSIONISTAS, APOSENTADOS, 
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PROFESSORES, etc..., já que as empresas que exploram o transporte coletivo legalmente são obrigadas a 

fornecer transporte gratuito após usuários que se enquadrem nestas categorias. 

 

Para poder implementar o retorno do transporte coletivo urbano em nosso Município, o 

Chefe do Poder Executivo Municipal (1º Representado), após provocação realizada pela Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana, houve por bem determinar a realização de licitação através do 

Processo Licitatório nº 042/2020 e publicou o Edital de Concorrência Pública nº 01/2020 visando a 

“apuração da menor proposta de subsídio - para a outorga de Concessão da operação do serviço de 

transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de Marechal Cândido Rondon, por 05 (cinco) 

anos”. 

 

A referida licitação tinha por objeto a “Concessão da operação do serviço de transporte 

coletivo urbano de passageiros na cidade de Marechal Cândido Rondon, por 05 (cinco) anos, em 

caráter de exclusividade”. 

 

Para a estimativa dos valores da receita referentes aos trajetos licitados, a Comissão de 

Licitação levou em consideração a “a média de pagantes do transporte coletivo, que é de 75 (setenta e 

cinco) pessoas por dia, para o trajeto que vinha sendo executado no processo licitatório anterior. 

Contudo, para a presente licitação foi acrescido o trajeto aos Bairros Barcelona, Vila Gaúcha e Boa 

Vista, no primeiro e último horário, dos quais não há estimativa de quantitativo de vendas de 

passagens” (grifo nosso). 

 

Dentre as obrigações impostas através da licitação em questão, há a constante do item 7.3.4 

do edital licitatório: 
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7.3.4. Respeitar e cumprir os termos da legislação referente à gratuidade para idosos e 
crianças de até 6 (seis) anos de idade incompletos que não ocupem assentos, e outras que 
vierem a ser definidas por lei federal, estadual ou municipal e/ou decreto municipal, 
durante a execução do contrato. (grifos nossos). 

 

Pois bem, uma vez lançado o edital de licitação em questão, o procedimento tramitou com 

apresentação de documentos das empresas licitantes, recursos administrativos, decisões e pareceres 

jurídicos, culminando na classificação da pessoa jurídica denominada EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO 

Ltda, a qual teria apresentado o menor (e único) lance de desconto do subsídio instituído pelo Município 

no montante equivalente a R$11.579,60 (onze mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta 

centavos) mensais, num contrato total de R$694.776,00 (seiscentos e noventa e quatro mil setecentos 

e setenta e seis reais) pelo contrato de exploração do transporte urbano deste Município. 

 

Não tendo havido recursos contra a decisão que homologou o resultado do certame, a 

referida empresa passou a operar o Transporte Coletivo Urbano desta cidade e Comarca por conta dos 

subsídios recebidos, tendo o efetivo transporte iniciado no mês de SETEMBRO/2020. 

 

Pois bem Excelência... 

 

Toda a situação até aqui noticiada seria absolutamente normal dentro da administração 

pública e aos olhos dos menos desavisados e que não possuem conhecimento profundo acerca do tema. 

 

No entanto, DOIS pontos devem ser levados em consideração: 

 

2020 É ANO ELEITORAL, e houve a concessão de incentivo através de subsídio justamente 

para permitir que a EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO Ltda passasse a explorar o transporte coletivo 
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urbano desta cidade.  

 

Com tal incentivo concedido pela Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon/PR 

através da evidente atuação do primeiro e segundo representados, uma importante parcela da 

população está sendo beneficiada com o TRANSPORTE GRATUITO – que é justamente a finalidade do 

subsídio. 

 

O outro ponto Excelência, é que em 2019, NÃO HOUVE O PAGAMENTO DE UM NÍQUEL 

SEQUER PARA SUBSÍDIO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO deste município, já que em 2019 o 

serviço NÃO FOI PRESTADO por ninguém. 

 

Nenhuma empresa legalmente explorou o transporte coletivo público em nossa cidade em 

2019!!1 

 

A oferta de transporte coletivo urbano somente ocorreu às beiras da Eleição Municipal!!! 

 

E com DINHEIRO PÚBLICO (subsídio)!!! 

 

Ora, inclusive os Requeridos são vezeiros no desrespeito à legislação eleitoral, já que 

escancaradamente, em ano eleitoral, efetuaram doação de sêmen (conforme AA nº 600332-

89.2020.6.16.0121) e também aumentaram exponencialmente o atendimento de boa parte da 

população carente deste município através do programa “Remédio em casa” (conforme AA nº 0600353-

65.2020.6.16.0121). 

                                                        
1
 https://radiodifusora.net/empresa-nao-cumpre-com-documentacao-e-marechal-candido-rondon-esta-

sem-o-transporte-publico-urbano/ 
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Desrespeitam a lei eleitoral de maneira escancarada e, possivelmente, riem das autoridades 

constituídas, já que sequer autorização para a realização de tais atos o fizeram, em evidente escárnio 

com as condutas vedadas em período eleitoral. 

 

A conduta dos Requeridos retrata verdadeiro absurdo em ano eleitoral, já que 

escancaradamente o Primeiro e Segundo Requeridos, que são candidatos à reeleição, estão se valendo 

da máquina pública para favorecer eleitores com nítida finalidade eleitoral. 

 

A Lei n° 9.504/97, que estabelece normas para a realização das eleições, proíbe aos agentes 

públicos a realização de certas condutas durante determinado período anterior à data das eleições, e 

também, em alguns casos, durante um período posterior a elas.  

   

O objetivo destas proibições, que estão basicamente elencadas no artigo 73 da referida lei, é 

justamente o de preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Além 

disso, essas proibições também possuem o propósito de coibir abusos do poder de administração, por 

parte dos agentes públicos, em período de campanhas eleitorais, em benefício de determinados 

candidatos ou partidos, ou em prejuízo de outros.  

 

A lei procura manter a igualdade entre os diferentes candidatos e partidos, evitando que 

qualquer agente público possa abusar de suas funções com o sórdido propósito de trazer com isso algum 

benefício para o candidato ou para o partido de sua preferência. 

 

Dispõe o art. 73 da Lei nº 9.504/97, em seu §10º, que: 

 

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: 

Num. 20553703 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: CHRISTIAN GUENTHER - 23/10/2020 18:30:19
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102318301938700000018871773
Número do documento: 20102318301938700000018871773



 ADVOCACIA                                                                 Dr. Christian Guenther 

                        Dr. Marcelo Gustavo Schimmel 

 

 

Rua Espírito Santo nº 1457, sala 02. Fone/Fax: (0xx45) 3254-7527 

Marechal Cândido Rondon - Paraná – CEP-85.960-000 

E-mail: euguenther@gmail.com 

(...) 
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade 
pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá 
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.  
 

Trata-se de vedações absolutas com a finalidade de que os candidatos à reeleição se 

favoreçam da máquina pública em prol de suas campanhas. 

 

A única exceção prevista em lei, é quando houver casos de calamidade pública, estado de 

emergência ou de programas sociais autorizados em lei e com execução orçamentária executada no 

exercício anterior, situações em que o Ministério Público poderá (ou ao menos deveria) promover o 

acompanhamento da execução. 

 

Ora, nenhuma das exceções se encaixa na conduta praticada pelos investigados, ainda mais 

quando os beneficiados pelo transporte coletivo urbano GRATUITO por conta do subsídio outorgado em 

PLENO ANO ELEITORAL justamente são os aposentados, professores, crianças, estudantes e etc.... 

 

Através da conduta aqui noticiada, evidencia-se que os Investigados se utilizaram da 

máquina pública com finalidade eleitoreira, pois somente concederam o subsídio que torna 

economicamente possível o transporte urbano em ano eleitoral, com o mesquinho e reprovável intento 

de alavancar suas candidaturas à reeleição mediante a cooptação dos usuários do sistema público de 

transporte... – o que é absolutamente vedado pela legislação eleitoral. 

 

Importante ressaltar que da própria documentação anexada ao procedimento licitatório, em 

torno de ao menos 75 (setenta e cinco) passageiros serão beneficiados diariamente pelo transporte 

coletivo urbano subsidiado pela Prefeitura Municipal através de atos administrativos do Primeiro e 

Segundo Requeridos. 

 

Num. 20553703 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: CHRISTIAN GUENTHER - 23/10/2020 18:30:19
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102318301938700000018871773
Número do documento: 20102318301938700000018871773



 ADVOCACIA                                                                 Dr. Christian Guenther 

                        Dr. Marcelo Gustavo Schimmel 

 

 

Rua Espírito Santo nº 1457, sala 02. Fone/Fax: (0xx45) 3254-7527 

Marechal Cândido Rondon - Paraná – CEP-85.960-000 

E-mail: euguenther@gmail.com 

Se levarmos em consideração o início da operação no mês de setembro até o dia das 

eleições, chega-se à conclusão de que cerca de neste interregno de 76 (setenta e seis dias), em torno de 

5.700 (CINCO MIL E SETECENTAS) pessoas serão beneficiadas com o subsídio ilegalmente concedido 

pelo Primeiro e pelo Segundo Investigados. 

 

Em pleno ano eleitoral, passaram a beneficiar em torno de 5.700 (CINCO MIL E SETECENTOS) 

eleitores???? Deliberadamente forneceram subsídio para uma pessoa jurídica para transportar eleitores 

e munícipes em ANO ELEITORAL??? 

 

Os Requeridos se aproveitam de recursos públicos e fazem renascer o transporte urbano 

público justamente em ANO ELEITORAL, escancarando o seu evidente desrespeito à lei eleitoral e à 

igualdade de oportunidades entre os candidatos, especialmente diante do fato de que no ano de 2019 

não executaram orçamentariamente um níquel sequer relacionado ao subsídio do transporte público. 

 

A lei eleitoral É CLARA ao prever a absoluta NECESSIDADE E IMPRENSCINDIBILIDADE de que 

o programa de incentivo tenha sido executado no ANO ANTERIOR DA ELEIÇÃO. 

 

Nunca é demais relembrar que o conceito de “EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO 

ANTERIOR”, como claramente está descrito no §10º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 como mesmo 

explicado no site https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/siafi/conheca/principais-

atribuicoes/execucao-orcamentaria é o seguinte: 

 

“Em conseqüência, pode-se definir execução orçamentária como sendo a 

utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual 

– LOA (...).” (Grifo Nosso) 

 

Ou seja, para que a conduta dos investigados estivesse revestida de legalidade, DEVERIAM 

TER GASTO O DINHEIRO PREVISTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO NO ANO ANTERIOR AO DA 
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ELEIÇÃO!!!   

 

A conduta praticada pelos investigados É IRREGULAR justamente porque NÃO HOUVE 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO ANTERIOR ao da eleição 2020.  

 

 

Além de os Recorridos tenderem a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, 

beneficiando-se, em detrimento de outros, realizaram tais condutas com a utilização DINHEIRO 

PÚBLICO. Tal ilícito agride não só a consciência do eleitor, mas também o patrimônio público. É, pois, um 

tipo de ilícito complexo, e, por isso, considerado GRAVE!!! 

 

A conduta dos Recorridos não é somente grave!!! É GRAVÍSSIMA, REPROVÁVEL E 

MESQUINHA!!!!! 

 

Inclusive Excelência, digna do maior repúdio e nojo da sociedade organizada!!!  

 

Portanto, a punição deve ser aplicada com os rigores da Lei!!! E o rigor deve ser aplicado 

àqueles que, como os Recorridos, tencionam se beneficiar de DINHEIRO PÚBLICO com fins unicamente 

eleitoreiros!!! 

 

Renascem o benefício do Transporte Coletivo Urbano justamente em ano eleitoral, a fim de 

criar na população local e nos eleitores o sentimento de que este serviço sempre foi realizado pela atual 

gestão, criando no âmago dos eleitores um sentimento de que os Requeridos são bons administradores 

públicos, angariando a simpatia dos eleitores graças ao DINHEIRO PÚBLICO disfarçado de subsídio para o 

transporte público. 
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Este fato é um dos principais motivadores da PEC2 que pretende o fim da reeleição, pois não 

está havendo no processo eleitoral a devida coibição quanto a este tipo de conduta vedada. Ora, o uso 

da máquina pública em benefícios de candidatos à reeleição, como é o caso dos autos, acaba criando um 

desequilíbrio eleitoral, facilitando a reeleição, já que possui todo aparato em seu favor. Desta forma, 

acaba se valendo de expedientes como o destes autos (benefício à determinada categoria na 

circunscrição do pleito).   

 

A máquina fica à disposição daquele que promove a gestão, neste caso o Prefeito e, sendo 

candidato a reeleição, obviamente que não vai deixar de utilizar-se de todo aparato que está a sua 

disposição.3 

 

As condutas vedadas devem ser punidas com penas severas, conforme prevê a legislação de 

regência, tendo em vista que a flexibilização ou aplicação de medidas alternativas mantém a prática 

vedada, e ainda, surtem efeitos em institutos do direito eleitoral, como no caso do instituo da reeleição, 

onde um dos principais fatores para sua revogação, é justamente a perpetuidade de gestores que se 

utilizam de condutas vedadas em ano eleitoral, evidenciando o uso da máquina pública para fins 

eleitorais.   

  

Comentando o capítulo das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral 

(artigo 43 e seguintes da Resolução 21.610 – art. 73 e seguintes da Lei nº 9.504/97), Luiz Antonio Fleury 

Filho e Itapuã Prestes de Messias lembram ser ele de "soberana importância para que o princípio da 

igualdade seja preservado no processo eleitoral, principalmente a partir da Emenda Constitucional n. 

16, de 4 de junho de 1997, que permitiu a reeleição dos que exercem cargos executivos, e, ainda, com 

importância redobrada na medida em que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu pela desnecessidade 

do afastamento do candidato de suas atividades administrativas, ou seja, do pleno exercício do cargo" 

(NIESS, Pedro Henrique Távora – Direitos Políticos – Elegibilidade, Inelegibilidade e Ações Eleitorais, 

Edipro, 2ª Edição revista e atualizada, 2000, Bauru-SP, pág. 117). 
                                                        
2
 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2233182  

3
 http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/maioria-dos-la-deres-apoiam-pec-do-fim-da-reeleia-a-o/489840  
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Sempre que se discutir o abuso de poder político ou de autoridade, analisar-se-á o ato 

administrativo frente os princípios basilares da Administração Pública, quais sejam os princípios 

enumerados na Constituição Federal. 

 

Já a legislação eleitoral, além de remeter a uma profunda análise dos princípios 

constitucionais, busca conter o abuso de poder político ou de autoridade e impedir a contaminação do 

processo eletivo através de atos praticados pelos agentes públicos em favor de certo candidato, partido 

ou coligação. 

 

A Constituição Federal, no disposto no “caput” do artigo 37, relaciona os princípios 

constitucionais inerentes à administração pública: 

 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: 

(...)” 

 

Tais princípios constitucionais são a síntese dos valores precípuos da ordem jurídica, posto 

que consubstanciam suas premissas básicas indicando o ponto de partida e os caminhos que devem ser 

percorridos.  

 

In casu, o abuso de poder político ou de autoridade advém da não-observância aos seguintes 

princípios constitucionais que regem a administração pública: 
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Princípio da Legalidade: 

 

Ao administrado deve ser garantida a legalidade do comportamento administrativo, 

prevalecendo sempre o interesse público. A Administração Pública só pode fazer o que a Lei prevê (agir 

conforme a Lei). E, ao administrador é vedado fazer, concorrer ou se beneficiar de atos ilegais e lesivos 

ao Estado (agir contra a Lei).  

 

Hely Lopes Meirelles já concluiu que: 

 

"A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o 
administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da 
lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o 
caso." ("Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 19.ª ed., p. 82) 

 

Ínsitos ao princípio da legalidade, dentre outros, estão os princípios da finalidade e 

indisponibilidade dos interesses públicos: 

 

a) Finalidade: A finalidade pública é o bem jurídico buscado pelo ato administrativo e o 

administrador tem o dever de alcançá-la, sob pena de configurar-se o abuso de poder. 

 

b) Indisponibilidade: A coisa administrada não pertence ao administrador, não constitui 

objeto de seu patrimônio pessoal. O administrador não tem o domínio (propriedade) sobre o patrimônio 

público. Tal pertence à coletividade. 

 

Vê-se, assim, que a indisponibilidade do interesse público, nada mais é do que a obrigação de 
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o administrador cuidar daquilo que é a própria razão de ser da Administração Pública, sua finalidade. 

 

Frente ao caso apresentado, está perfeitamente claro que o princípio da legalidade foi o mais 

sacrificado pela conduta dos ora representados, pois praticaram conduta expressamente vedada por lei. 

 

Princípio da Impessoalidade: 

 

Nada mais apropriado para definir o Princípio da Impessoalidade, que o arremate de Hely 

Lopes Meirelles: 

 

"...nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador 
público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a 
norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma 
impessoal.  

Esse princípio também deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas (CF, art. 37, § 1º)". ("Direito 
Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 19.ª ed., p. 85) (grifo nosso) 

 

Princípio da Moralidade: 

 

Por derradeiro, como ficou claro no confronto dos atos impugnados com os princípios já 

analisados, os réus transgrediram, outrossim, o Princípio da Moralidade, que na conformidade do caput 

do artigo 37, da Constituição Federal, incontestavelmente constitui pressuposto de validade de todo ato 

administrativo. 

 

A respeito do alcance desse princípio e citando lição de Maurice Hauriou, Hely Lopes 
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Meirelles ressaltou que: 

 

"Não se trata da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, entendida como "o 
conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração." ..."O certo 
é que a moralidade do ato administrativo juntamente com sua legalidade e finalidade 
constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será 
ilegítima."("Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 19.ª ed., p. 83). 

 

Observe-se que o exame da moralidade do ato contém um decisivo componente ético. O 

administrador não deve cingir-se apenas à legalidade ou ilegalidade, justiça ou injustiça e à conveniência 

e oportunidade do ato. Deverá, também, ajustar sua conduta aos parâmetros da moralidade. Jamais 

poderia ser permitida a utilização de dinheiro público com o fim de promover, escancaradamente, a 

campanha eleitoral dos ora representados (Prefeito, Vice-prefeito e vereador candidatos à reeleição). 

Todos sabem que as verbas públicas só podem ser destinadas a todos e não a um candidato em 

específico.  

 

Ora, Excelência, o administrador não pode deixar de atender a finalidade legal pretendida 

pela lei, em perfeita sintonia, com a moralidade pública. Não pode dispor dos interesses públicos 

confiados à sua guarda, pois acaba por incorrer em improbidade administrativa. 

 

A vedação legal existe e foi criada juntamente para evitar que benefícios sociais ou 

econômicos patrocinadas pelo erário sejam desvirtuadas e utilizadas em prol de campanhas eleitorais de 

determinado candidato, partido político ou coligação. 

 

A doutrina, nas palavras de Pedro Roberto Decomain, define Abuso de Poder Político como 

o "emprego de serviços ou bens pertencentes à administração pública direta ou indireta, ou na 

realização de qualquer atividade administrativa, com o objetivo de propiciar a eleição de determinado 

candidato". (Instituições de Direito Eleitoral, Editora Del Rey, 3.ª edição, Belo Horizonte, 2.000, pág. 
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313). 

 

Já o autor Adriano Soares da Costa vai mais além e define que "Abuso de poder político é o 

uso indevido de cargo ou função pública, com a finalidade de obter votos para determinado 

candidato. Sua gravidade consiste na utilização do munus público para influenciar o eleitorado, com 

desvio de finalidade. É necessário que os fatos apontados como abusivos, entrementes, se encartem 

nas hipóteses legais de improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/92), de modo que o exercício de 

atividade pública possa se caracterizar como ilícita do ponto de vista eleitoral". (Instituições de Direito 

Eleitoral, Editora Del Rey, 3.ª edição, Belo Horizonte, 2.000, pág. 309). 

 

A jurisprudência eleitoral é pródiga ao reconhecer a ilegalidade do aumento da execução de 

programas de incentivo ou congêneres em período eleitoral como sendo configuradoras das condutas 

vedadas pelo §10º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 (grifos nossos): 

 

“[...] Representação. Conduta vedada. Art. 73, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.504/97. [...]” NE: 
Candidato à reeleição, que se vale de discurso em palanque, para mencionar programa de 
distribuição de cestas básicas custeado pelo município. “[...] os desvirtuamentos na 
prestação de informações aos eleitores podem vir a caracterizar abuso do poder 
econômico, uso indevido dos meios de comunicação social ou propaganda eleitoral 
extemporânea.” (Ac. de 14.2.2006 no AgRgAg no 6.350, rel. Min. Humberto Gomes de 
Barros.). 

 

[...] Distribuição de material de construção. Abuso do poder político e econômico. 
Caracterização. [...] Caracteriza-se o abuso de poder quando demonstrado que o ato da 
administração, aparentemente regular e benéfico à população, teve como objetivo 
imediato o favorecimento de algum candidato. Fraus omnia corrumpit.” (Ac. no 25.074, de 
20.9.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros.). 

 

“[...] 1. Configurada a conduta vedada (art. 73 da Lei no 9.504/97), incide a sanção de 
multa prevista no seu § 4o. Além dela, nos casos que o § 5o indica, o candidato ficará 
sujeito à cassação do registro ou do diploma. Não se exige fundamentação autônoma. 2. A 

Num. 20553703 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: CHRISTIAN GUENTHER - 23/10/2020 18:30:19
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102318301938700000018871773
Número do documento: 20102318301938700000018871773



 ADVOCACIA                                                                 Dr. Christian Guenther 

                        Dr. Marcelo Gustavo Schimmel 

 

 

Rua Espírito Santo nº 1457, sala 02. Fone/Fax: (0xx45) 3254-7527 

Marechal Cândido Rondon - Paraná – CEP-85.960-000 

E-mail: euguenther@gmail.com 

Lei das Eleições veda ‘fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido 
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados 
ou subvencionados pelo poder público’ (art. 73, IV). Não se exige a interrupção de 
programas nem se inibe a sua instituição. O que se interdita é a utilização em favor de 
candidato, partido político ou coligação. [...]” NE: “O e. Ministro Carlos Mário Velloso 
afirma, com propriedade que houve abuso do poder político. E houve. É sabido que as 
condutas vedadas são modalidades tipificadas do abuso do poder de autoridade. É o 
quanto basta.” (Ac. no 21.320, de 9.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira.) 

 

O seguinte julgado se amolda como uma luva à situação ora noticiada: 

 

Mérito. Sentença que julgou procedente pedido contido na Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral pela prática de abuso de poder político e econômico, consubstanciada na 
participação em esquema de concessão e distribuição, de forma fraudulenta, de programa 
assistencial denominado Cheque Cidadão, no Município de Campos dos Goytacazes, 
visando à obtenção de votos no pleito de 2016.12. Ao longo da instrução demonstrou-se 
que o então candidato à reeleição ao cargo de vereador do Município de Campos dos 
Goytacazes, em conjunto com diversos outros candidatos ao pleito de 2016 que integravam 
a base governista, participou da concessão, de forma fraudulenta, do programa 
assistencial denominado Cheque Cidadão com intuito eleitoral.13. Somente nos meses de 
junho e julho de 2016, oficialmente, houve um acréscimo de 1.203 agraciados com o 
programa assistencial, o que se revela muito acima da média mensal de inclusão de novos 
beneficiários. Entretanto, o incremento do programa não revela toda a extensão do ilícito. 
A partir de julho de 2016, três meses antes do pleito, o número de beneficiários do aludido 
programa mais do que dobrou, alcançando o número de 30.470 beneficiários. Tal 
expansão, aparentemente, foi mantida fora do controle de qualquer órgão de fiscalização, 
bem como do alcance da Justiça Eleitoral, portanto, de forma "clandestina", como 
ressaltado pelo Juízo a quo. Inclusão de novos beneficiários no programa em apreço foi 
realizada em contrariedade às orientações da própria Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano e Social daquele Município.14. A administradora do benefício - 
VALECARD - recebeu, em 29 de agosto de 2016, do Fundo Municipal de Assistência de 
Campos dos Goytacazes o valor de R$6.093.800,00 (seis milhões, noventa e três mil e 
oitocentos reais), por meio de três depósitos, como se observa do extrato bancário juntado 
às fls. 423/429.15. Para comprovar a magnitude do "projeto" posto em prática, têm-se, 
ainda, os depoimentos das testemunhas Luiz Fernando da Silva Leal, Maurice de Castro dos 
Santos, Liliana Martins da Silva e Eliana Monteiro Ferraz, na mídia de fl. 478.16. A 
estrutura econômica cultivada pelo grupo que faz parte o recorrente para solidificar seu 
projeto político, travestida, em verdade, de filantropia, com o uso de dinheiro público, 
nada mais representou do que grave violação à mens legis. 17. A gravidade do abuso de 

Num. 20553703 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: CHRISTIAN GUENTHER - 23/10/2020 18:30:19
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102318301938700000018871773
Número do documento: 20102318301938700000018871773



 ADVOCACIA                                                                 Dr. Christian Guenther 

                        Dr. Marcelo Gustavo Schimmel 

 

 

Rua Espírito Santo nº 1457, sala 02. Fone/Fax: (0xx45) 3254-7527 

Marechal Cândido Rondon - Paraná – CEP-85.960-000 

E-mail: euguenther@gmail.com 

poder político e econômico se revela justamente na extrapolação desse uso de recursos 
públicos em benefício da promoção de uma determinada plataforma política, com a nítida 
aptidão de influenciar a livre e consciente vontade do eleitor, a desestabilizar a lisura que é 
esperada nos pleitos, inclusive porque o investigado passou a concorrer em desigualdade 
de forças com aqueles que não detém da mesma estrutura dos órgãos municipais, como no 
caso em apreço se verifica.18. A farta distribuição dos benefícios em destaque e a 
utilização dos programas assistenciais de maneira indevida, em favor do investigado, 
foram excessivos e aptos a desequilibrar a disputa eleitoral.19. Após a análise do caso 
concreto entendo ter sido demonstrada a enorme vantagem obtida pelos candidatos, 
dentre os quais o ora recorrente, em detrimento de seus adversários, afetando a igualdade 
de oportunidade dos concorrentes, comprovando-se, assim, a gravidade necessária à 
configuração do abuso de poder. 20. Reconhecida a prática e a gravidade da conduta 
ilícita, devem ser mantidas as sanções impostas pelo Juízo a quo, previstas no art. 22 da Lei 
das Inelegibilidades, de cassação do diploma e inelegibilidade pelo período de 08 anos, 
contados do pleito de 2016. (...). (RECURSO ELEITORAL n 69354, ACÓRDÃO de 14/05/2018, 
Relator(a) CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA, Publicação: DJERJ – Diário da 
Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 109, Data 21/05/2018, Página 52/62)”. (Grifos Nossos) 

 

Assim, os Requeridos usaram indevidamente, desviaram e abusaram do poder de seus cargos 

quando autorizaram e permitiram a concessão de benefícios/subsídios em época vedada em lei 

(totalmente patrocinada com dinheiro público). Ainda, beneficiaram-se de tais atos, visto que atingiram 

a consciência do eleitor, quando passaram aos eleitores como um todo, a imagem de que a 

administração encabeçada por eles é a responsável pelo retorno do transporte coletivo urbano após a 

atitude eleitoreira ter “adormecido” nas gavetas do “prédio de vidro” ao menos no ano de 2019 e que 

antecedeu o pleito eleitoral. 

 

A POTENCIALIDADE da conduta resta demonstrada através do atendimento potencial de 

5.700 (CINCO MIL E SETECENTOS) eleitores somente em ano eleitoral. 

 

Além disso, verificando as estatísticas do eleitorado apto a votar em Marechal Cândido 

Rondon/PR, levando em consideração somente a faixa etária atingida pela gratuidade do transporte 

público urbano (população com 60 anos ou mais), temos um número potencial de beneficiados pela 

conduta vedada praticada pelos representados de cerca de 9.047 (nove mil e quarenta e sete) eleitores 
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conforme se verifica do levantamento realizado pelo IPARDES – Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (caderno em anexo): 

 

 

 

Somente na faixa etária dos 60 anos ou mais, a concessão gratuita/subsidiada pelos 

Representados alcançam o equivalente a 22,40% (VINTE E DOIS VÍRGULA QUARENTA PORCENTO) dos 

eleitores APTOS a votar no Município de Marechal Cândido Rondon/PR. Isto sem contar os estudantes, 

professores e etc... 

 

Conforme consta do Caderno do Iprades, existem 11.733 (onze mil, setecentos e trinta e 

três) ESTUDANTES no Município de Marechal Cândido Rondon/PR: 
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Conforme se vê no mesmo estudo, são 784 (setecentos e oitenta e quatro) PROFESSORES 

neste Município: 

 

 

 

Ou seja, somando-se a população que pode ser beneficiada somente com a gratuidade do 

transporte urbano decorrente dos subsídios ilegalmente instituídos/concedidos em ano eleitoral, a 

“benesse” dos Representados alcançaria potencialmente 21.564 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E 

SESSENTA E QUATRO) ELEITORES/CIDADÃOS, o que representa cerca de 453,40% (cinquenta e três 

vírgula quarenta porcento) dos eleitores APTOS a votar. 

 

“Estranhamente”, num lampejo de graça assistencialista, somente no ano eleitoral o 

transporte público urbano é colocado em execução de maneira efetiva para atingir uma grande parcela 

da população. 

 

Por óbvio que a potencialidade da conduta irregular praticada pelos Recorridos é 

gigantesca!!! 

 

                                                        
4
 Considerando os números como um todo e levando em consideração que todos seriam eleitores. 
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Inclusive há que ser ressaltado que os candidatos a vereador da base aliada aos 

Representados estão se aproveitando do retorno do transporte coletivo urbano em ano eleitoral para 

alavancar suas campanhas eleitorais, à exemplo das indicações nº 368/2020 e 371/2020 dos vereadores 

e candidatos a reeleição GORDINHO DO SUCO e VANDERLEI SAUER, o “Chico”, onde requerem a 

ampliação do alcance do transporte urbano além dos trajetos já licitados em ano eleitoral: 
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Inclusive Excelências, o vereador SAUER reconhece que o transporte coletivo urbano 

começou “há pouco tempo” e solicita também o aumento da divulgação dos itinerários e horários (o que 

evidentemente potencializaria o efeito eleitoral perseguido pelos Representados): 

 

 

 

Aliás, ambos vereadores reconhecem a potencialidade da conduta ao reconhecer o grande 

número de beneficiados pelo subsídio concedido em ano eleitoral... 

 

Não há como não se concluir que os Representados deliberadamente estão utilizando 

dinheiro público para impulsionar suas candidaturas e ganhar a simpatia de grande parcela dos eleitores 
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deste Município. 

 

O objetivo principal do legislador, quando da enumeração das condutas vedadas aos agentes 

públicos em campanha eleitoral, era o de coibir o uso da máquina administrativa em benefício de certas 

candidaturas e que fossem tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os que disputam o 

pleito eleitoral, sancionando não só os seus autores, mas principalmente os candidatos que dela se 

beneficiarem. 

 

Através da conduta aqui noticiada, evidencia-se que os Requeridos utilizaram da máquina 

pública com finalidade eleitoreira, pois concederam benefícios através de subsídio que permite a 

exploração do transporte coletivo urbano em ano eleitoral com o mesquinho intento de alavancar suas 

candidaturas à reeleição mediante a cooptação de grande parcela da sociedade – o que é vedado pela 

legislação eleitoral. 

 

De tudo o que foi exposto e de tudo o que se restará demonstrado no decorrer da presente 

investigação judicial eleitoral, restará comprovado que os Requeridos forneceram 

benefícios/incentivos/subsídios de maneira absolutamente irregular e em absurdo descompasso com a 

proibição prevista no §10º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, devendo ser aplicadas em desfavor dos mesmos 

as penalidades constantes dos §§4º e 5º do art. 73 da Lei das Eleições. 

 

PELO QUE FOI ACIMA EXPOSTO: 

 

Requer-se à Vossa Excelência o que segue: 

 

a) O recebimento e autuação da presente, determinando-se a citação dos Investigados para 
que ofereçam defesa no prazo de 05 (cinco) dias nos termos art. 22, inciso I, alínea “a” da LC 

64/90; 

 

b) Seja intimado o Ministério Público Eleitoral para que atue no feito como fiscal da Lei, bem 
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como, para que se pronuncie quanto á suposta prática de ato de improbidade administrativa 
prevista na Lei nº 8.429/1992 e para que sujeite os investigados às disposições deste diploma 

legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III, ex vi do art. 73, § 7º da Lei nº 9.504/97, 
adotando as medidas que julgar pertinentes; 

 

c) Sejam permitido comprovar o alegado através de todos os meios de prova em Direito 

admitidas, em especial o documental, permissão de oitiva das testemunhas abaixo arroladas 
(as quais deverão ser intimadas por esse Douto Juízo) e pelo depoimento pessoal dos 

Representados; 

 

d) Seja a presente julgada inteiramente procedente para que, nos termos dos §§4º e 5º do 
art. 73 da Lei nº 9.504/97, sejam os requeridos multados e que também tenham os 

Investigados devidamente cassados os seus registros de candidaturas eleitorais ou cassados 
seus diplomas. 

 

Termos em que,  

Pede e espera deferimento. 

Marechal Cândido Rondon/PR, 22 de outubro de 2020 

 

 
Marcelo Gustavo Schimmel                                          Christian Guenther 
        OAB/PR nº 35.268                                                        OAB/PR 31.517 
                                              

Assinado Digitalmente 
 

ROL DE TESTEMUNHAS: 
 
1. WELLINGTON ALVES DA ROSA, brasileiro, atual secretário municipal de mobilidade urbana de 
Marechal Cândido Rondon/PR, a qual poderá ser localizado na Rua Espírito Santo nº 777, centro, nesta 
cidade e Comarca; 
 
2. NILSON SCHWINGEL, brasileiro, proprietário da EMPRESA DE ÔNIBUS TRANSGIRO, o qual poderá ser 
localizado na Avenida Rio Grande do Sul nº 3255, Parque Industrial, nesta cidade e Comarca; 
 
3. ADRIANE KAPPES VORPAGEL, brasileira, servidora pública lotada na secretaria municipal de 
mobilidade urbana de Marechal Cândido Rondon/PR, a qual poderá ser localizada na Rua Espírito Santo 
nº 777, centro, nesta cidade e Comarca. 
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