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S E N T E N Ç A 

 

 

 

 

 

 

I – RELATÓRIO  

Cuida-se de ação de investigação judicial eleitoral proposta pela 

Coligação Partidária “Meu Voto de Fé” em face de Márcio Andrei Rauber, Ilario 

Hoffstaetter, Adriano Backes e Coligação “Marechal Rondon Cada vez melhor”. 

Aduz a parte autora que o primeiro e segundo requeridos são, 

respectivamente, prefeito e vice-prefeito do Município de Marechal Cândido 

Rondon/PR, eleitos em 2016 e candidatos à reeleição em 2020, que a quarta requerida é 

a coligação que compõe os partidos pelos quais os dois primeiros requeridos são 

candidatos, e que o terceiro requerido ocupa, atualmente, o cargo de vereador, tendo 

exercido o cargo de Secretário Municipal de Agricultura entre 17 de julho de 2019 e 03 

de abril de 2020. 
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Narra que os três primeiros requeridos concorreram para conceder 

benefício para suinocultores do Município de Marechal Cândido Rondon/PR, mediante 

fomento por meio de inseminação artificial, através da Lei Municipal n° 5.138, de 02 de 

outubro de 2019, não obstante serem à época gestores e vereador do Município e, 

atualmente, candidatos à reeleição.  

Consigna que a legislação municipal foi publicada no Diário Oficial 

no dia 07/10/2020 e, posteriormente, regulamentada através do Decreto Municipal n° 

142/2020, datado de 20/05/2020. Expõe que o programa de incentivo para 

suinocultores do Município existe há alguns anos, mas, por motivos desconhecidos, a 

última vez que em o programa foi levado a efeito foi em 2016. 

Relata que, apesar de o programa existir desde antes do início do 

mandato dos dois primeiros requeridos, durante os três primeiros anos da atual gestão, o 

programa em questão não foi executado anteriormente a 2020.  

Por fim, enuncia que pelo menos nove suinocultores foram 

agraciados com o recebimento dos incentivos previstos pela Lei Municipal n° 

5.138/2019, em 17/06/2020, argumentando que houve atuação direta do primeiro e 

segundo requeridos na entrega e concessão de tais benefícios e atuação direta e indireta 

do terceiro réu, sendo que a conduta supostamente seria para favorecer eleitores e 

produtores rurais com finalidade eleitoral.  

Pelo exposto, diante da alegação de que os investigados distribuíram 

gratuitamente bens e forneceram benefícios de maneira irregular e em descompasso com 

a proibição prevista no art. 73, §10, da Lei n° 9.504/97, requereu a observância das 

penalidades constantes no art. 73, §§4° e 5°, da Lei 9.504/97, com a aplicação de multa 

aos requeridos e cassação de seus registros de candidatura eleitoral ou de seus diplomas. 

A inicial está instruída com documentos. 

Procurações outorgadas pelos requeridos foram acostadas aos autos 

(id 12604205 e id 12604229). 

Comprovantes de citação dos requeridos acostados ao id 12781640. 

Os requeridos apresentaram contestação única (id 12906803), 

alegando que: a) o programa governamental decorrente da Lei Municipal n° 5.138/2019 

tem por objeto o fomento à suinocultura, através de inseminação artificial, não 

caracterizando a conduta vedada pelo art. 73, §10, da Lei n° 9.504/97, seja pelo cunho 
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social do programa, seja pela existência de dotação orçamentária no exercício anterior, 

não caracterizando hipótese de utilização da máquina pública com finalidade eleitoral; e 

b) a conduta narrada na inicial não possui potencialidade lesiva para influir no resultado 

da eleição, sendo necessário observar o princípio da proporcionalidade na aplicação de 

eventual sanção (fls. 48/56). 

A contestação está instruída com documentos. 

O pronunciamento judicial de id 13092397, diante da desnecessidade 

de produção de provas em audiência, anunciou o julgamento antecipado da lide, tendo 

determinado a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para a apresentação de 

parecer de mérito. 

O Ministério Público Eleitoral, com vista dos autos, se posicionou ao 

id. 13859119, pela improcedência do pedido inicial, reconhecendo ter inexistindo a 

configuração da conduta vedada pelo artigo 73, §10 da Lei n.º 9.504/97. 

Vieram os autos conclusos para sentença. 

É o relato, no essencial. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Retificação da autuação  

A requerente nominou sua pretensão de ação de investigação judicial 

eleitoral (AIJE), assim a classificando perante o Sistema PJe no momento da autuação. 

A despeito disso, a pretensão autoral não pode ser classificada como 

verdadeira ação de investigação judicial eleitoral, sendo nominada pela melhor doutrina 

como representação por prática de conduta vedada. 

Assim, houve equívoco da parte requerente no momento da 

nomeação de sua peça processual.  

O fato, contudo, não traz nenhuma consequência jurídica, sendo 

possível, em decorrência da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da 

fungibilidade, seja o pleito inicial recebido como “representação por prática de conduta 

vedada”, especialmente porque o §12 do artigo 73 a Lei n.º 9.504/97 preceitua que a 

representação em questão deve seguir o mesmo rito da AIJE, previsto no artigo 22 da 

LC n.º 64/90. 
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Destarte, retifique-se a autuação, alterando a classificação processual 

para representação. 

 

2.2. Invalidação de documentação 

A petição de id 14124871 e todos seus anexos foram juntados por 

equívoco aos presentes autos, referindo à situação relativa ao registro de candidatura do 

aqui requerido Ilario Hofstaetter. 

Destarte, determino sejam referidos documentos desconsiderados e, 

se possível, invalidade ou cancelada a movimentação de id 14124871 e todos seus 

anexos. 

 

2.3. Mérito 

Cuida-se de representação por prática de conduta vedada (ajuizada 

como ação de investigação judicial eleitoral) atribuindo aos requeridos a violação do 

contido no artigo 73, §10 da Lei n.º 9.504/97 em decorrência da concessão de benefício 

a suinocultores em ano eleitoral, consistente no fornecimento de sêmen para 

inseminação artificial. 

Não há controvérsia em relação à prática da conduta (fomento da 

suinocultura por meio no fornecimento de sêmen para inseminação artificial em ano 

eleitoral), a qual é confirmada pelos requeridos. 

A discussão, contudo, cinge-se ao fato de a conduta perpetrada 

caracterizar ou não a conduta vedada pelo artigo 73, §10 da Lei n.º 9.504/97. 

Reza o dispositivo em questão: 

 
“Art. 73. (...)  
§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.”. 

 

Note-se que para os casos de distribuição gratuita de bens, valores ou 

benefícios em decorrência de programa social autorizado em lei, exige-se, de forma 
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concomitante, que referido projeto possua execução orçamentária no exercício 

financeiro anterior àquele no qual ocorre o pleito eleitoral. 

Visando afastar a vedação legal, os requeridos sustentam que sua 

conduta consistiria programa governamental decorrente da Lei Municipal n° 5.138/2019, 

possuiria cunho social e dotação orçamentária no exercício anterior, não caracterizando 

hipótese de utilização da máquina pública com finalidade eleitoreira. 

Sem razão, porém, os requeridos. 

Como bem ponderado pela parte requerente, embora o programa de 

incentivo à suinocultura por meio do fornecimento de sêmen não seja novidade nesse 

Município, há anos, ele não é efetivamente colocado em prática. 

Note-se que a despeito de prever o incentivo em questão nos 

orçamentos dos anos de 2017, 2018 e 2019, a atual Administração Municipal dele não 

lançou mão em tais ocasiões, decidindo colocá-lo em prática apenas no presente ano de 

2020, justamente quando ocorrerá pleito eleitoral em que os atuais gestores concorrem à 

reeleição. 

Como já dito, o afastamento da conduta vedada em questão não 

exige a previsão em dotação orçamentária no ano anterior, como alegado na contestação, 

mas, sim, efetiva execução no orçamento do exercício financeiro que tenha antecipado o 

pleito. 

Com efeito, a previsão legislativa visa evitar a burla do sistema, com a 

previsão orçamentária de eventual programa no ano anterior, sem que o projeto tenha 

sido efetivamente executado, para que sua implementação efetiva apenas ocorra naquele 

ano em que se realize as eleições, ocasião na qual sua ocasião, inevitavelmente, acabaria 

por atrair a simpatia do eleitor. 

A legislação aplicável à espécie, acima já transcrita, não deixa 

nenhuma dúvida quanto a seu alcance, prevendo expressamente que o afastamento de 

sua incidência exige que o programa social possua execução (e não previsão) 

orçamentária no ano anterior (interpretação gramatical). 

O renomado professor José Jairo Gomes é categórico ao defender 

essa mesma tese (Direito Eleitoral, 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 759), estabelecendo 

o seguinte: 
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“A última das hipóteses permissivas pressupõe a existência de política pública específica, 
prevista em lei e em execução desde o exercício anterior, ou seja, já antes do ano eleitoral. 
Quer-se evitar a manipulação dos eleitores pelo uso de programas oportunistas, que, 
apenas para atender circunstâncias políticas do momento, lançam mão do infortúnio 
alheio como tática deplorável para obtenção de sucesso nas urnas”. 

 

Nesse contexto, resta configurada a prática da conduta vedada pelos 

requeridos, os quais, neste ano de 2020, executaram programa de incentivo à 

suinocultura que visa conceder sêmen para a inseminação artificial de animais sem que 

tal, a despeito de previsão em dotação orçamentária do ano anterior, tenha sido nele 

efetivamente executado. 

A par dessa primeira constatação, não pode ser ignorado, outrossim, 

que uma ação governamental tendente a conceder benefício para suinocultores, com o 

fornecimento de sêmen para inseminação artificial, nem de longe, pode ser encarado 

como um programa social, mas sim como um programa econômico que visa incentivar a 

exploração de uma atividade econômica rentável para o Município. 

Reforça essa tese a própria mensagem e exposição de motivos que 

acompanha o Projeto de Lei, encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo 

Municipal (id 12906821), na qual consta o seguinte: 

 
“Esclarecemos que a atividade de suinocultura desempenha grande relevância na 
economia do Município de Marechal Cândido Rondon, despontando dentre as demais 
atividades, ocupando a primeira colocação em Valor Bruto de Produção, correspondendo 
ao valor de R$ 300.021.906,30 (trezentos milhões e vinte e um mil e novecentos e 
seis reais e trinta centavos), conforme levantamento realizado pela SEAB, referente ao 
ano-safra 2017/2018.  
 
O uso da inseminação artificial na suinocultura traz como vantagem a possibilidade do 
uso de sêmen de machos geneticamente superiores, pois permite a introdução de 
reprodutores de alto valor zootécnico e com isso agregando valor genético, a um custo mais 
acessível, quando comparado com um reprodutor usado na monta natural; além de 
possibilitar o uso intensivo de bons reprodutores, melhorando, dentre outras 
características, o ganho de peso e a conversão alimentar.  
 
No sistema de monta natural, existem gastos utilizados na aquisição e manutenção de 
reprodutores na criação, portanto, ao se reduzir o número de reprodutores mantidos na 
propriedade, diminuem-se os gastos com a alimentação e manutenção deste reprodutor.  
 
Através da inseminação artificial é possível uma maior homogeneidade dos lotes de 
animais e uma padronização das características de produção e de carcaça; também 
possibilita a cobertura de um grande número de porcas que entram em cio ao mesmo 
tempo, viabilizando o desmame em lotes.” (sem grifos na versão original). 
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Destoa, assim, a inexistência de cunho social na ação municipal em 

voga, ficando em evidência seu aspecto econômico tendente a impulsionar área 

produtiva do Município. A situação se agrava na medida em que os lucros do vultoso 

valor bruto de produção de mais de 300 milhões de reais decorrente da exploração da 

suinocultura neste Município se concentra, é certo, nas mãos de parcela minoritária da 

população que aqui reside, não atingindo, nem beneficiando diretamente munícipes mais 

carentes. 

Assim, por qualquer prisma que se olhe a questão, seja pela 

inexistência de efetiva execução do incentivo no ano de 2019, seja pela impossibilidade 

de sua configuração como programa social, já que possui fim exclusivamente econômico, 

resta caracterizada a conduta vedada tipificada no artigo 73, §10 da Lei n.º 9.504. 

A jurisprudência não destoa: 

 
“EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ELEITORAIS.  AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA COM 
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO DE 
BENEFÍCIOS EM ANO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 
ANO ANTERIOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO 
FIXADO NA LEI MUNICIPAL. CONDUTA VEDADA 
CARACTERIZADA. PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS NÃO 
DEMONSTRADA. MULTA APLICADA EXCLUSIVAMENTE AO 
AGENTE PÚBLICO QUE PRATICOU A CONDUTA. AUSÊNCIA DE 
GRAVIDADE. ABUSO DE PODER POLÍTICO NÃO 
CONFIGURADO.  1.   O art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/1997 proíbe, no ano em 
que se realizarem as eleições, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por 
parte da Administração Pública, exceto em casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior.  2. O programa social deve estar previsto em lei e em 
execução orçamentária no ano anterior à eleição para atrair a 
incidência da ressalva do § 10 do art. 73 da Lei das Eleições. 
Precedente do TSE: REspE nº 63449, Rel. Min. ROSA WEBER, DJE 
30/09/2016.  3.   A distribuição de cestas básicas e outros benefícios ao longo do ano 
eleitoral (2016) pela Secretaria de Assistência Social fundada em lei municipal de 
dezembro de 2015, sem execução orçamentária no ano anterior à eleição e sem a 
observância do procedimento estabelecido na mesma lei, configura a prática de conduta 
vedada prevista no § 10 do art. 73 da Lei das Eleições.  4.   A inexistência de prova de 
que os candidatos supostamente beneficiados participaram da conduta vedada ou dela 
tiveram ciência inviabiliza a sua responsabilização, sendo as sanções aplicadas apenas ao 
agente público que praticou a conduta vedada.  5. A caracterização do abuso do poder 
político depende da gravidade dos fatos, na forma do art. 22, XVI da Lei 
Complementar nº 64/1990. 6. o exame da gravidade está atrelado à proporcionalidade 
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entre a conduta e à sua influência na igualdade de oportunidades entre os candidatos. 7. 
Se as circunstâncias em que praticada a conduta vedada, devidamente demonstradas nos 
autos, não se revestem da gravidade necessária à configuração do abuso de poder de 
autoridade, é improcedente a Investigação Judicial Eleitoral.” (TRE-PR. RECURSO 
ELEITORAL n 24455, ACÓRDÃO n 53581 de 06/11/2017, Relator(aqwe) 
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 
20/11/2017). 

 

“AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
ELEIÇÕES 2006. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS 
EM CAMPANHA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Desde o pleito de 
2006, o comando do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, introduzido pela Lei nº 
11.300/2006, proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 
administração pública, no ano em que se realizar eleição. Uma das exceções é o 
caso de programas sociais autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior. Na hipótese dos autos, o 
programa social, embora autorizado em lei, não estava em execução 
orçamentária desde ano anterior (2005). A suspensão de sua execução deveria 
ser imediata, a partir da introdução do mencionado § 10 da Lei nº 9.504/97, o que 
não ocorreu na espécie. Precedente: RCED nº 698/TO, de minha relatoria, DJe de 
12.8.2009. (...)” (TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 28433, 
Acórdão, Relator(a) Min. Felix Fischer, Publicação:  DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Data 18/11/2009, Página 43/44). 

 

Importante consignar que a ofensa ao contido no artigo 73, §10 da 

Lei n.º 9.504/97 possui natureza objetiva, sendo despiciendo aquilatar se a conduta 

praticada, vedada pela Lei das Eleições, tem fim eleitoreiro ou de promoção pessoal do 

agente público, bastando a prática do ilícito. 

Resta, então, apreciar a sanção a ser aplicada à hipótese. 

 

2.4. Sanção aplicável 

O artigo art. 73, §4º da Lei n.º 9.504/97 estabelece que a prática das 

condutas vedadas pelos agentes públicos acarretará a suspensão imediata da conduta 

proibida, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem 

mil UFIR. 

Da análise da conduta praticada, tem-se que, de acordo com a inicial, 

foram beneficiados apenas nove suinocultores, de modo que o fato, assim, embora 

represente violação legal, não possui gravidade expressiva. 
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Ademais, os atos retratam conduta abusiva isolada (apenas uma 

violação), fator que igualmente não pode escapar de ponderação no momento da 

aplicação da penalidade pelo julgador. 

Não se olvide, também, de acordo com os documentos que 

acompanham a exordial, que foram adquiridas 4.000 doses de sêmen, ao valor unitário 

de R$ 10,50, totalizando R$ 42.000,00, quantia não significativamente expressiva para os 

parâmetros ligados a investimentos municipais. 

Evidente, de outro giro, a possibilidade de responsabilização dos 

quatro requeridos com aplicação, a todos eles, da multa em questão abstratamente 

cominada.  

Os dois primeiros (Márcio Andrei Rauber e Ilario Hoffstaetter) são 

prefeito e vice-prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon/PR, eleitos em 2016 

e candidatos à reeleição em 2020. 

O terceiro requerido, Adriano Backes, ocupa, atualmente, o cargo de 

vereador, tendo exercido o cargo de Secretário Municipal de Agricultura entre 17 de 

julho de 2019 e 03 de abril de 2020, período no qual a conduta vedada foi praticada pela 

Administração Municipal, a cargo da Pasta na qual ele estava à frente. 

A Coligação “Marechal Rondon Cada vez melhor” é a coligação que 

compõe os partidos pelos quais os dois primeiros requeridos são candidatos para o pleito 

majoritário deste Município, sendo que sua responsabilização decorre da própria 

aplicação do contigo no artigo 73, §8º da Lei Eleitoral. 

Assim, forte em tais pressupostos, tem-se como razoável, ao caso, a 

fixação da multa no mínimo patamar legal, qual seja, R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e 

vinte reais e cinquenta centavos, equivalentes a 5.000 UFIRs). 

Quanto à adequação do valor da multa (UFIR em reais), aplicável à 

hipótese o contido no artigo 83, §4º da Resolução TSE n.º 23.610/2019, a qual, ao 

estabelecer a conversão dos valores, em atenção à Lei n.º 10.522/2002, estabelece seus 

limites mínimo e máximo entre R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e 

cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais). 

No mais, caracterizada a baixa gravidade e repercussão da conduta, 

sendo beneficiado, no caso, número inexpressivo de eleitores, tem-se como inaplicável a 
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sanção de cassação do diploma, a qual somente incide quando revelada a gravidade da 

conduta. Confira-se: 

 
“AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
PREFEITO, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 
CONDUTA VEDADA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. AFERIÇÃO 
DA GRAVIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE 
DESPROVIMENTO.1. Não há como acolher a tese de afronta ao art. 275 do 
Código Eleitoral ante a ausência de especificação das matérias essenciais ao deslinde da 
controvérsia sobre as quais supostamente não teria havido manifestação da Corte 
Regional. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A sanção pela prática da 
conduta vedada descrita no art. 73, §10, da Lei 9.504/97 deve 
obedecer ao princípio da proporcionalidade, sendo possível a 
aplicação somente de multa, nos termos dos §§ 4º e 5º do mesmo 
diploma legal, diante do reconhecimento da falta de gravidade 
suficiente para a incidência da cassação. Precedentes. 3. Assentada peta 
Corte Regional, mediante a análise das provas colhidas, a inexistência de conduta 
abusiva, a reforma do julgado quanto ao ponto demandaria, necessariamente, nova 
análise do conjunto probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do recurso 
especial, a teor da Súmula 7. 4. Agravo regimental desprovido". (TSE. Agravo 
Regimental em Recurso Especial Eleitoral n.º 27639, Acórdão de 
01/10/2014, Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 197, Data 
20/10/2014, Página 104/105). 

 

Ainda, em precedente deste mesmo Município, relacionado ao pleito 

de 2012, o TRE/PR decidiu de forma semelhante, afastando a aplicação da sanção de 

cassação do registro/diploma. Acompanhe-se a fundamentação apresentada no voto do 

Relator: 

 
“Pode-se dizer que as condutas são graves, violando princípios da Aministração Pública, 
ensejando alguma medida para apurar eventual improbidade administrativa, pela 
distribuição irregular de bens públicos. A possível prática de desvio de finalidade, má-fé 
do agente público ou imoralidade, não tem relevância porque não há provas de que a 
simples edição dos decretos tenha sido suficiente para gerar alteração no resultado normal 
da eleição. 
(...)  
A cassação do registro de candidatura ou do diploma só pode ocorrer em situações graves, 
em que fica comprovada a alteração do curso normal da eleição em razão da 
materialização da conduta (ou condutas) que levaram ao desequilíbrio do pleito, o que 
não aconteceu neste caso.” (Recurso Eleitoral n.º 580-85.2012.6.16.0121, 
acórdão n.º 45414, Relator Fernando Ferreira de Moraes). 

 

Igualmente, em situação fática muito mais grave, na qual ocorreu a 

distribuição de uniforme escolar de modo irregular a todos os alunos da rede pública de 
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ensino municipal, atingindo, com isso, número expressivo de eleitores, também houve o 

afastamento, pelo Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, da sanção de cassação do 

registro, com a aplicação isolada da multa em seu mínimo legal: 

 
“ELEIÇÕES 2012. PRIMEIRO RECURSO ELEITORAL. 
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. 
ACRÉSCIMO ABUSIVO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS, COM 
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E DOAÇÃO DE 
CAMISETAS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. INCISO IV. ART. 
73 DA LEI Nº 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. 
EXCEÇÃO DO § 10, ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. EXISTÊNCIA DE 
LEI ESPECÍFICA, PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA INICIADO EM ANO ANTERIOR À ELEIÇÃO. 
DOAÇÃO DE CAMISETAS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO 
MUNICIPAL. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. 
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO INCISO IV, ART. 
73 DA LEI DAS ELEIÇÕES. SANÇÃO. AFASTAMENTO DA 
CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DIPLOMA. APLICAÇÃO DE 
MULTA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDO RECURSO 
ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO 
CONHECIDO. (...) 4. A distribuição gratuita de uniformes aos alunos da rede de 
ensino municipal no final de junho do ano eleitoral, cujo pregão para compra do material 
se realizou em março do mesmo ano, reflete inegável promoção pessoal do candidato à 
reeleição, na forma do inciso IV, do art. 73 da Lei nº 9.504/97. 5. A pena de 
cassação de registro ou diploma só deve ser imposta em caso de 
gravidade suficiente da conduta. 6. Multa aplicada com fundamento nos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Primeiro recurso parcialmente 
provido (...)” (RECURSO ELEITORAL n 20895, ACÓRDÃO n 46989 de 
27/03/2014, Relator(aqwe) JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ 
- Diário de justiça, Data 1/4/2014). 

 

Em conclusão, entendo que a conduta deve ser entendida como apta 

a atrair a sanção de multa prevista no §4º do art. 73 da Lei das Eleições, mas não se 

reveste de gravidade suficiente para justificar a aplicação da sanção de cassação do 

diploma previsto no §5º do mesmo dispositivo normativo. 

 

III - DISPOSITIVO 

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim de CONDENAR os representados 

Márcio Andrei Rauber, Ilario Hoffstaetter, Adriano Backes e Coligação “Marechal 

Rondon Cada vez melhor”, isoladamente, ao pagamento da pena de multa no valor de 
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R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos, equivalentes a 5.000 

UFIRs) por cada um, pela prática da conduta vedada tipificado no artigo 73, §10 da Lei 

n.º 9.504/97. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Nos termos do artigo 73, §7º da Lei n.º 9.504/97, uma vez que a 

responsabilização eleitoral em questão não afasta a configuração de ato de improbidade 

administrativa e a possibilidade de condenação dos envolvidos nas respectivas sanções 

previstas na Lei n.º 8.429/1992, forneça-se, por ofício, cópia integral dos presentes autos 

(se possível, mediante chave de acesso, evitando impressão) à 1ª Promotoria de Justiça 

desta Comarca, para adoção das providências que entender necessárias. 

Diligências necessárias. 

 

Marechal Cândido Rondon, 10 de outubro de 2020. 

 

 
RENATO CIGERZA 

Juiz Eleitoral 
 


