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Autos nº 0600044-46.2021.6.16.0012 

 

 

Vistos, para sentença. 

 

Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ELEITORAL em face de VALTER PRZYWITOWSKI, JUCELI PRZYWITOWSKI 

e SIDINEI GALLANTE, onde se analisa a eventual prática de arrecadação ilícita de 

recursos e omissão na declaração de gastos com combustíveis. 

Em resumo, alegou-se que o primeiro representado foi candidato ao cargo 

de vereador no município de São Mateus do Sul/PR vindo a ser eleito, tendo suas contas 

desaprovadas por este juízo eleitoral pela não comprovação da utilização exclusiva dos 

veículos que lhe foram cedidos para uso na campanha, sendo apontada a existência de 

indícios de arrecadação ilícita de recursos quando da doação da segunda representada 

ao candidato. Pugnou pelo recebimento da representação e pela quebra de sigilo 

bancário dos representados, bem como apresentou rol de testemunhas e juntou 

documentos.  

Foi devidamente realizada a citação/notificação dos representados, cuja 

defesa se deu por advogado constituído (id. nº 82532278 e anexos) tempestivamente. 

Alegou-se que o réu registrou dois veículos por utilizá-los em momentos 

diversos, bem como que a omissão de despesas com combustíveis apontada na inicial 

decorre de erro quando da confecção do contrato de cessão, pois não constou expressa 

a cláusula de utilização exclusiva.  

Afirmou que os cabos eleitorais não utilizaram veículos, que realizaram a 

campanha utilizando outros meios de locomoção, cita que alguns cabos eleitorais 

utilizaram cavalos, inclusive. Justificou a ausência de gastos com combustíveis pelo 

disposto no art. 35, § 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019. 

Quanto à arrecadação ilícita de recursos atribuída à doação realizada pela 

representada JUCELI ao candidato VALTER, alega a defesa que houve equivoco por parte 

da mesma quando prestou depoimento junto à Promotoria Eleitoral. Requereu o 
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recebimento da defesa e o julgamento totalmente improcedente da demanda pelos 

motivos apresentados. 

Instado a se manifestar, o representante ministerial reconheceu que 

assiste razão aos representados acerca da inexistência de irregularidade da doação 

realizada por JUCELI e recebida por VALTER, requerendo o parcial julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 365, inciso II, do CPC, prosseguindo a demanda 

quanto aos demais pedidos nos termos em que foi proposta a inicial quanto ao 

representado VALTER PRZYWITOWSKI (id. nº 84466928), havendo a desistência do 

pedido de liminar de quebra de sigilo bancário pelo Ministério Público Eleitoral, sendo 

requerida a exclusão de JUCELI e SIDINEI do polo passivo da presente representação 

quando do trânsito em julgado. 

Em decisão saneadora constante no id. de nº 84757350, foi julgada 

antecipadamente improcedente o pedido relativo à arrecadação ilícita de recursos, nos 

termos do art. 356, inciso II, do CPC, em relação aos representados, prosseguindo-se o 

feito em relação à alegada omissão de despesas com combustíveis durante a campanha, 

sendo determinada a exclusão dos representados Jucely e Sidinei. Foi deferida a 

produção de prova oral, consistente na oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

com exceção da oitiva dos representados Sidinei e Jucely. 

As testemunhas foram intimadas (id. nº 87520744 e anexos) e a audiência 

de instrução foi realizada no dia 28/05/2021, às 14h00min, de forma híbrida, conforme 

termo de audiência constante no id. nº 88115190, oportunidade em que foram ouvidas 

os informantes e as testemunhas arroladas pelas partes (mídias de audiência de id. nº 

88187415 e anexos), encerrando-se a instrução processual, restando as partes 

devidamente intimadas para que apresentassem alegações finais no prazo comum de 15 

(quinze) dias úteis. 

Em alegações finais (petição de id. nº 89339205) o representado afirmou 

que pela oitiva das testemunhas restou demonstrada utilização exclusiva do veículo Uno, 

placas MGO-6F58, pelo candidato e não pelos cabos eleitorais, motivo pelo qual reiterou 

a justificativa da ausência de declaração de gastos com combustíveis pelo disposto no 

art. 35, § 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019. Ainda trouxe aos autos informações acerca do 

julgamento do Recurso Eleitoral de nº 0600467-40.2020.6.16.0012, referente aos autos 
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de prestação de contas do representado Valter, sobre as quais o Tribunal Regional 

Eleitoral, à unanimidade de votos, deu integral provimento ao recurso reformando a 

sentença proferida e acolhendo a justificativa apresentada pelo candidato. Requereu o 

recebimento das alegações finais, bem como o julgamento totalmente improcedente da 

demanda. 

Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais 

constantes no id. nº 89602058, alegando a existência de elementos que indicam gasto 

ilícito de campanha por parte do representado Valter, uma vez que este teve suas contas 

de campanha desaprovadas nos autos sob nº 0600467-40.2020.6.16.0012, onde foi 

constatado que o candidato declarou como receitas estimáveis em dinheiro a cessão de 

dois veículos de propriedade de terceiros, porém, sem apresentar os respectivos 

contratos e declarar gastos com combustível, somente vindo a manifestar-se por conta 

das diligências requeridas quando da análise das contas.  

Aponta que no parecer conclusivo o cartório eleitoral constatou que 

apenas uma das cessões de veículo possuía cláusula de uso exclusivo pelo candidato, não 

havendo indicação a respeito na cessão realizada por Rone Marcos Krauchuk e assinada 

por sua esposa Maria Regiane Hempel dos Santos, além de cláusula genérica de que o 

automóvel poderia ser utilizado na campanha eleitoral. 

Concluiu a representante ministerial que o requerido Valter Przywitowski 

efetivamente omitiu gastos com combustíveis que abasteceram veículo utilizado para os 

atos de campanha. Requereu a integral procedência da ação, para o fim de aplicar ao 

requerido a sanção descrita no §2º, do artigo 30-A, da Lei nº9.504/97, consistente na 

cassação do diploma. 

Sobreveio a decisão de id. 90058628, na qual converti o julgamento em 

diligência e, sob os princípios da cooperação processual e da vedação da decisão 

surpresa, aliados ao que determina o art. 23 da LC 64/90, determinei a expedição de 

ofícios e a manifestação das partes sobre situações específicas dos autos, inclusive sobre 

o ônus processual a respeito. 

Na id. 90814752, o representado alegou não ter interesse na produção de 

outras provas. 

As respostas aos ofícios foram juntadas (id. 90588631). 
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Intimadas as partes, o Ministério Público se manifestou (id. 91317237), 

tecendo comentários sobre os documentos juntados aos autos e reiterando o parecer 

pela procedência do pedido inicial. 

O representado se manifestou (id. 91665228), sustentando a 

impossibilidade de modificação da causa de pedir e do pedido, de modo que as situações 

contidas nos documentos não poderiam ensejar a procedência do pedido. 

É um breve relatório. DECIDO. 

Não há questões preliminares ou prejudiciais pendentes e as provas 

requeridas pelas partes e necessárias ao julgamento do feito foram produzidas, de 

maneira que o feito está apto para julgamento. 

Do objeto do feito. 

O objeto do presente processo pode ser resumido de forma muito simples.  

O representado recebeu dois veículos para uso em sua campanha, sendo 

declarados em sua prestação de contas. O veículo Nissan TIDA, placas AQZ-2G51 foi 

objeto de contrato de cessão, feita por JUCELI PRZYWITOWSKI, que contém cláusula de 

uso exclusivo pelo candidato. Já o veículo Fiat UNO, placas MGO6F58 foi cedido por 

RONE MARCOS KRAUCHUK, que é marido de MARIA REGIANE HEMPEL DOS SANTOS – 

quem efetivamente assinou o contrato que, por sua vez, NÃO CONTÉM a mesma cláusula 

de exclusividade. De se registrar, ainda, que Maria foi cabo eleitoral do representado. 

O candidato afirma que houve erro na confecção do contrato relativo ao 

veículo Fiat Uno placas MGO6F58, mas que utilizou de forma exclusiva ambos os veículos 

de forma alternada, de maneira que não teria obrigação de registrar o gasto com 

combustível, nos termos do art. 35, § 6º, alínea “a” da Res. TSE nº 23.607/2019, que 

prevê: “§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas 

e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza 

pessoal do candidato: a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo 

candidato na campanha”. 

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que a ausência de declaração 

dos gastos com combustível com o veículo Fiat Uno placas MGO6F58 representa gasto 

e/ou arrecadação ilícita de campanha, nos termos do art. 30-A, §2º, da Lei n. 9.504/1997. 
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Da simples análise do acima alegado, observa-se que, ao contrário do 

alegado pelo representado na manifestação de id. 91665228, não houve ampliação do 

objeto do processo com a investigação do efetivo gasto de combustível realizado pelo 

representado, já que não se está a expandir o feito para a análise de outras condutas que 

possam daí serem vislumbradas. 

No máximo, houve ampliação do objeto da prova, baseado no interesse 

público e na própria obrigação do Magistrado de buscar a verdade real, dado a natureza 

dos bens jurídicos em jogo, conforme já ressaltado e fundamentado de forma 

pormenorizada na decisão de id. 90058628. 

Também não há como se verificar eventual cerceamento de defesa, já que 

este juízo, ressaltando o princípio da cooperação e da vedação à decisão surpresa, não 

só especificou os pontos probatórios que determinaram a prolação da decisão 

mencionada, como permitiu ao representado que se manifestasse especificamente sobre 

cada um deles e ainda pleiteasse a ampla produção de provas a respeito, tendo havido 

expressa manifestação no sentido de que não havia interesse do representado em 

produzir outras provas (id. 90814752). 

Do julgamento de aprovação das contas. 

Entendo que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, 

reformando a decisão deste juízo e admitindo a justificativa do representado na ação de 

prestação de contas não é vinculante em relação ao resultado da presente ação, dada a 

diversidade de objetos entre as demandas.  

Aliás, a Res. 23.607/2019 prevê expressamente a este respeito, no art. 96, 

§ 4º: “A aprovação, com ou sem ressalvas, ou desaprovação da prestação de contas do 

candidato não vincula o resultado da representação de que trata o art. 30-A da Lei 

nº 9.504/1997 nem impede a apuração do abuso do poder econômico em processo 

apropriado”. (Grifei). 

Do mérito. 

Em relação ao financiamento e controle de gastos de campanha, é muito 

didática e importante a lição de Flávio Cheim Jorge, Ludgero Liberatto e Marcelo Abelha 

Rodrigues, que transcrevo: 
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“A campanha eleitoral é uma sucessão de atos, técnicas e procedimentos 
desenvolvidos pelos partidos, candidatos e coligações, com o desiderato de captar 
votos do eleito e, assim, obter o êxito nas urnas com a eleição do candidato. 

Esse fenômeno (campanha política) assenta-se em três pilares 
fundamentais: (a) nos recursos financeiros arrecadados e nos gastos de 
campanha; (b) nas técnicas de persuasão do eleitor; (c) na disputa envolvendo os 
candidatos, partidos e coligações em torno do objetivo comum que é a eleição do 
candidato. 

Esses três aspectos da campanha eleitoral a todo o tempo se encontram e se 
misturam e todos eles se submetem à regência dos seguintes valores, que são 
premissas fundamentais de uma legítima democracia representativa. 

Sem qualquer preocupação em estabelecer uma ordem de importância, tem-
se que a primeira premissa fundamental é a veracidade das informações que 
são passadas ao eleitor. Por se tratar de momento destinado a persuadir e a 
convencer o eleitor que o candidato X é a melhor opção para o cargo eletivo Y, não 
se admite que as informações sejam falsas ou enganosas e nem sequer dúbias. Ao 
promover o candidato, a campanha política de determinada agremiação jamais 
poderá falsear informações, dizer mentiras como forma de captar o voto do eleitor 
ou acusar injustamente um adversário com intento de, assim, fazer com que o 
eleitor deixe de votar nele. 

[...] A veracidade é premissa fundamental das campanhas eleitorais e 
está diretamente relacionada com o princípio da liberdade do voto e com o 
princípio da moralidade eleitoral, já tratados anteriormente no Capítulo 3. 

Por sua vez, está diretamente relacionada também om o princípio da 
moralidade, porque o que se espera de um processo eleitoral é que as eleições e o 
resultado das urnas reflitam uma situação verdadeira, real, correta entre a vontade 
do eleitor e os fatos verdadeiros que lhe foram passados. [...]. 

Outro valor que dever se constituir uma premissa fundamental nas 
atividades e procedimentos de uma campanha eleitoral é a transparência dos 
atos, das técnicas e das informações que nelas são veiculadas. Toda a 
campanha eleitoral deve ser transparente, translúcida, de forma que nada 
seja escondido e facilmente percebido ou identificado por um cidadão 
comum. 

Não é só a transparência da informação, como já dito anteriormente, 
mas, especialmente, a transparência dos atos de campanha, com destaque 
especial para as movimentações financeiras referentes à captação e gastos 
dos recursos que nela são empregados. 

Essa transparência está diretamente ligada à moralidade e à licitude 
do pleito eleitoral, não apenas em razão da existência de regras que vedam o 
recebimento de recursos de determinadas origens e de regras que 
estabelecem tetos, fixados pelo legislador, para os gastos de campanha. É por 
meio da transparência da origem e emprego dos recursos financeiros que é 
possível ao eleitor saber quem apoia determinado candidato e, assim, quiçá, 
fazer um juízo de valor a respeito, para convicção para quem entregará seu 
voto. A moralidade das eleições, legalidade do pleito eleitoral e a liberdade 
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do voto estão intimamente ligadas à necessidade de transparência das 
informações referentes à campanha eleitoral. 

A terceira premissa fundamental é de índole ética. Toda campanha 
eleitoral deve ser pautada sobre valores éticos de respeito ao adversário 
político, ao cidadão eleitor e à coletividade como um todo. A ética nos 
procedimentos e nos atos de campanha respeitando valores fundamentais, como 
dignidade da pessoa, meio ambiente, crianças, desporto, etc. devem ser respeitados. 

Feito esse panorama, não há como olvidar que, em nossos dias, há grande 
preocupação no que diz respeito ao financiamento eleitoral. Isso porque não há 
campanha eleitoral sem que se gastem recursos financeiros. Aliás, cada vez mais 
vultosas quantias têm sido despendidas. A tecnologia de mídia e de marketing 
político está cada vez mais requintada e custosa, de modo que nenhum candidato 
hesita em obter o que há de melhor e mais inovador, com vistas a obter o voto do 
eleitor.” (Flávio Cheim Jorge, Ludgero Liberatto e Marcelo Abelha Rodrigues. 
Curso de direito eleitoral. 3ª ed. JusPodivm, 2020. p. 325). Grifei. 

Diante deste panorama, entendo que o representado não colaborou – e 

não demonstrou disposição em colaborar – com a transparência eleitoral em relação aos 

seus gastos, em especial, aqueles relativos ao consumo de combustível do veículo que 

declarou, deixando de respeitar justamente o princípio da transparência acima 

mencionado. 

E este princípio é plenamente reconhecido pela Jurisprudência eleitoral. Á 

exemplo, colaciona-se o seguinte julgado: 

“RECURSOS ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES2020.   
VEREADOR.   CONTRATAÇÃO   DE   FORNECEDORES CUJOS  SÓCIOS  OU  
ADMINISTRADORES  ESTÃO  INSCRITOSEM  PROGRAMAS  SOCIAIS  DO  GOVERNO.  
LOCAÇÃO  DE VEÍCULO    PARA    A    CAMPANHA ELEITORAL    SEM    
ACORRESPONDENTE DESPESA COM 
COMBUSTÍVEL.IMPOSSIBILIDADEDEAPLICAÇÃO   DOS   PRINCÍPIOS   
DAPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.DESPROVIMENTO   DO   RECURSO.   
DESAPROVAÇÃO   DASCONTAS.  1.  O objetivo  da  prestação  de  contas  eleitoral  
é  identificar  todos  os recursos e receitas arrecadadas pela candidata e as 
despesas efetuadas para  esse  fim,  com  vistas  a  empregar  o  maior  grau  
de transparência possível  à  campanha  eleitoral,  bem  como  proporcionar  
um  melhor controle por parte da Justiça Eleitoral. 2.  [...]  3.  A  falha  relativa  
à  ausência  de  registro  na  presente  prestação  de contas de gastos com 
combustível quando houve a locação de veículo com recursos do FEFC não foi 
justificada ou sanada pela candidata. A legislação  é  clara ao  especificar  como  
gasto  eleitoral  a  aquisição  de combustível   quando   o   veículo   locado   tiver   
sido   originalmente registrado  na  prestação  de  contas,  conforme  art.  35,  §  11,  
II,  da Resolução  TSE  nº  23.607/2019.  A  falta  do  mencionado  registro  é 
indício  de  omissão  de  receitas,  sendo  falha  de  natureza  grave,  que 
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compromete  a  confiabilidade  das  contas  e  a  fiscalização  pela  Justiça 
Eleitoral, sendo imperiosa a desaprovação das contas nesse ponto. 4.  Não  é  
possível  aplicar  os  princípios  da  proporcionalidade  e  da razoabilidade  no  
presente  caso  em  razão  de  as  falhas  graves  não preencherem os requisitos 
exigidos pela jurisprudência do c. TSE. 5.  Recurso  desprovido  para  manter  a  
sentença  que  desaprovou  as presentes contas.”(TRE/PI. Recurso Eleitoral n 
060027914, ACÓRDÃO n 060027914 de 19/04/2021, Relator(aqwe) EDSON 
VIEIRA ARAUJO). 

Veja-se que o representado, voluntariamente apresentou à Justiça 

Eleitoral dois contratos de cessão de veículos para uso em campanha, sendo que apenas 

um deles contém expressa cláusula de uso exclusivo. 

Nada obstante, o representado – sem apresentar qualquer prova a este 

respeito – alegou convenientemente que “houve erro” na elaboração do contrato relativo 

ao veículo, mas que utilizou o veículo Fiat UNO, placas MGO6F58, cedido por RONE 

MARCOS KRAUCHUK, de uso exclusivo. 

Uma vez que o representado pretendia que fosse reconhecida uma 

cláusula de uso exclusivo não escrita no contrato que ele mesmo elaborou e apresentou 

à Justiça Eleitoral, cabia a ele provar a existência da referida cláusula e, no entanto, nada 

foi feito nesse sentido. 

Os depoimentos de RONE MARCOS KRAUCHUK e MARIA REGIANE 

HEMPEL DOS SANTOS, quando muito, apenas demonstram que cederam o veículo 

gratuitamente para o uso de Valter. Entretanto, ambas as testemunhas disseram não ter 

visto ou conferido o uso do veículo em nenhum momento, não tendo havido anotação da 

quilometragem ou mesmo qualquer outro tipo de controle sobre o uso dado ao bem. 

Nenhuma das outras testemunhas arroladas pelo representado disseram 

ter visto ele utilizando o veículo Fiat Uno em questão, mencionando apenas o uso do 

veículo Nissan Tiida – o qual foi cedido com cláusula de uso exclusivo.  

E aqui novamente há de se reforçar: o réu não produziu nenhuma prova 

de que utilizou o veículo Fiat Uno de forma exclusiva e alternada com o outro veículo, 

embora tenha havido ampliação da instrução e expressa determinação deste juízo a 

respeito na decisão de id. 90058628, de modo que não se pode alegar a ausência de 

oportunidade ou de possibilidade de produzir prova nesse sentido. 

E como já mencionei na referida decisão: 
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“A conduta imputada ao réu é a de omitir gastos com combustível do veículo 
Fiat UNO, placas MGO-6F58, cedido para uso em campanha sem cláusula de 
exclusividade (diferentemente do ocorrido com o outro veículo cedido) e, portanto, 
em tese pode representar fato relevante pela própria omissão quanto à 
arrecadação e uso de bens em campanha.  

A própria existência do art. 30-A da LE advém do interesse nacional do 
combate às irregularidades nas contas de campanha, especialmente com o 
chamado “Caixa 2”, cuja operação consiste justamente na omissão de gastos de 
campanha. 

As testemunhas ouvidas em juízo eram, todas elas, cabos eleitorais do 
representado e nenhuma delas afirma ter utilizado o veículo. Entretanto, nenhuma 
delas também afirmou ter presenciado o uso do veículo Fiat UNO, placas MGO-6F58. 

E aqui reside o ponto central: o representado apresentou tese no sentido de 
que utilizou alternadamente ambos os veículos, diferentemente do que a prova 
contida nos autos demonstra, pois não há prova alguma de que o representado 
efetivamente tenha utilizado o veículo Fiat UNO, placas MGO-6F58. 

Diferentemente caso o representado tivesse alegado que NÃO UTILIZOU o 
veículo em questão, situação em que não poderia ser obrigado a produzir prova de 
fato negativo. 

E ao alegar que efetivamente utilizou o veículo, o representado atrai para si 
o ônus da prova nesse sentido, sob pena de se impor evidente prova “diabólica” ou 
impossível ao Ministério Público, especialmente porque, conforme a própria tese do 
réu, ele não está sujeito ao registro de tais gastos em campanha. 

Assim, embora o réu não esteja obrigado a prestar contas do gasto com 
combustível, também não existe cláusula de sigilo em relação a tais gastos, de modo 
que a verificação destes pode vir a demonstrar ou reforçar a tese do próprio réu. 

Diante desse panorama e do bem jurídico tutelado pela presente ação, que 
impõe a posição ativa probatória do juízo eleitoral, entendo por bem converter o 
feito em diligência para, expondo de forma clara a situação (em aplicação do 
princípio da cooperação, inclusive), permitir que as partes se manifestem 
especificamente a respeito do ponto acima evitando-se eventual cerceamento de 
defesa e/ou do direito de produzir prova e permitindo o julgamento do feito.” 

Ou seja, o representado não quis produzir prova de suas próprias 

alegações, seja no sentido de que utilizou o veículo Fiat Uno de forma exclusiva como em 

relação à alegada existência da exclusividade no uso, pretendendo apenas que seja 

reconhecida a incidência do direito de não apresentar os gastos pessoais de que trata o 

art. 35, § 6º, alínea “a” da Res. 23/607/2019. 

A exceção prevista na referida Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 

certamente não pode ser interpretada como regra e muito menos pode ser interpretada 

no sentido de que, ainda que não contida a cláusula de uso exclusivo, o veículo possa ser 

considerado de uso pessoal do candidato mediante mera alegação. 
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Com todo o respeito, a interpretação dada pelo representado significa 

outorgar ao próprio candidato o poder de ocultar todo e qualquer gasto com combustível 

durante a campanha, mediante a mera alegação – repita-se: não comprovada nos autos 

– de que usou o veículo de forma exclusiva. 

Aquele que pretende exercer um cargo público deve agir de maneira 

exemplar e transparente, dando conta de todos os seus gastos durante a campanha 

justamente como forma de permitir que o eleitor promova o acompanhamento e de 

evitar graves violações da isonomia entre os candidatos. 

É extremamente grave a ocultação de gastos eleitorais e sua realização de 

forma a impedir o conhecimento da Justiça Eleitoral e a conduta do representado em 

nada colabora para isso, já que simplesmente alega não ter a obrigação de prestar contas 

em relação ao significativo gasto de combustível informado no documento de id. 

90866358. 

Por si só, o relatório de gastos feitos usando o CPF de Valter já demonstra 

possível violação da lei eleitoral já que foram gastos significativos – e não justificados! – 

com combustível, em período de campanha eleitoral, sem a utilização do CNPJ ou das 

regras de controle financeiro eleitoral mas, ao reverso, diretamente utilizando o CPF do 

representado. Não é objeto desta ação, entretanto, o pagamento eventualmente indevido 

de combustível aos demais veículos mencionados no referido relatório, embora seja 

relevante mencionar que na referida planilha constam outros 06 (seis) veículos 

identificados que, porém, não pertencem a Valter, nem a seus cabos eleitorais e cujo uso 

jamais foi informado à Justiça Eleitoral. 

Entretanto, consta do relatório de gastos (id. 90866358) que entre o dia 

29/10/2020 e 15/11/2020 foram realizados 26 (vinte e seis) abastecimentos de 

veículos, todos com gasolina, num total de 678,44 litros de gasolina sem que tenha sido 

identificada a placa do veículo a ser abastecido. Também se verifica que não foram 

realizados gastos diariamente, mas apenas nos dias 29, 30 e 31 de outubro, dias 02, 03, 

06, 09, 10, 11, 14 e 15 de novembro de 2020 (totalizando 11 dias). Portanto, dividindo-

se o montante de combustível pelos dias em que houve o abastecimento, observa-se uma 
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média de 61,67 para cada dia em que houve abastecimento (isso apenas considerando 

os gastos com veículos não identificados). 

É extremamente improvável que o representado tenha promovido, 

sozinho, o gasto de todo este combustível e, ademais, embora devidamente intimado, o 

representado jamais esclareceu, justificou ou apresentou qualquer prova a respeito de 

tais abastecimentos, limitando-se a alegar a desnecessidade de apresentação das contas. 

As provas contidas no processo, portanto, não endossam a tese do 

representado no sentido de que utilizou de forma exclusiva o veículo Fiat UNO, placas 

MGO-6F58, de forma que entendo que este não se desincumbiu do ônus que lhe competia 

(art. 373, inc. II do CPC) de provar a sua tese. 

E aqui cabe deixar claro: não se está a ampliar o objeto do processo com a 

inclusão de outros gastos omitidos pelo representado e não mencionado na petição 

inicial. O que se verifica, porém, é que o representado não produziu prova suficiente de 

que tenha utilizado de forma exclusiva o veículo que lhe foi cedido sem cláusula nesse 

sentido. 

Também não se verifica qualquer tipo de inversão do ônus da prova que 

possa ser alegada pelo réu. Afinal, foi o próprio representado quem firmou e elaborou os 

contratos de cessão do veículo e, portanto, ao alegar “erro” nos documentos, assumiu o 

ônus da prova nesse sentido, como também o fez ao alegar que utilizou o veículo Fiat 

UNO, placas MGO-6F58 de forma exclusiva. 

Sendo assim, o relatório de gastos com combustível feitos com a utilização 

do CPF do representado é utilizado como mero meio de prova da improcedência de suas 

alegações, já que demonstra a incompatibilidade de sua tese de uso exclusivo do veículo 

mencionado. 

E há ainda outra questão circunstancial importantíssima a ser sopesada:  

o relatório de gastos com combustível (id. 90866358) aponta o valor total de R$ 3.739,74 

(três mil, setecentos e trinta e nove Reais e quatorze centavos). Conforme as informações 

públicas da prestação de contas do próprio representado, disponíveis para consulta 

pública no site próprio1, o representado arrecadou o total de R$ 11.439,00 em recursos 

                                                           
1 https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78875/160001042802 
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financeiros e declarou gastos em valor idêntico. Se considerados apenas os 

abastecimentos sem identificação do veículo, obtém-se a quantia de R$ 2.977,29. 

Logo, o valor contido no relatório de gastos de combustível com o CPF do 

representado é equivalente a aproximadamente 32,5% (trinta e dois e meio por cento) 

dos gastos declarados, de modo que não se pode imaginar se tratarem de situações 

meramente formais ou irrelevantes no contexto da campanha eleitoral. 

Todas essas circunstâncias, aliadas à recalcitrância do representado em 

colaborar com a obtenção das informações exatas sobre os gastos que realizou, entendo 

que deve ser reconhecido: 1) que o veículo Fiat UNO, placas MGO-6F58 não foi utilizado 

de forma exclusiva (e alternada) pelo representado; 2) que houve evidente omissão de 

informações sobre gastos com combustível do referido veículo, bem como violação da 

legislação eleitoral no que tange à declaração das despesas como também na utilização 

da conta de campanha (art. 22, § 3º da Lei 9.504/97). 

Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência: 

“RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. AIJE. ART 30-A LEI Nº. 

9.504/97. OMISSÃO DE GASTOS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE CAIXA 

DOIS. EXPRESSIVO IMPACTO ECONÔMICO NO COMPROMETIMENTO DA 

DISPUTA ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO CONFIGURADO. CASSAÇÃO 

DOS DIPLOMAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. INELEGIBILIDADE APLICADA 

APENAS AO TITULAR. RECURSO PROVIDO.  1. É prerrogativa do juízo a liberdade 

na condução do processo, no tocante à determinação ou o indeferimento da 

produção de prova, sem que isso implique em negativa de prestação jurisdicional.  

2. No caso concreto restou demonstrada a gravidade do fato tanto pela 

magnitude do valor irregularmente despendido ou omitido na campanha 

eleitoral do candidato, seja em termos absolutos ou proporcionais, como 

também pelo desvalor da conduta em si, porque do que dos autos constam é 

possível inferir que o candidato agiu com nítida intenção de ludibriar a 

Justiça Eleitoral e, por conseguinte, a sociedade, no tocante ao controle sobre 
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as suas contas de campanha.  3. Somadas as irregularidades cabalmente 

demonstradas nos autos, chega-se ao montante de R$ 97.477,57 (noventa e sete mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), cerca de 74,52% 

(setenta e quatro vírgula dois por cento) do  total declarado pelo recorrido que foi 

de R$ 130.800,00 (cento e trinta mil e oitocentos reais), circunstância relevante 

juridicamente para comprometer a moralidade da eleição, subsumindo o fato 

ao disposto no art. 30-A da Lei nº. 9.504/97, sendo a pena de cassação do 

diploma proporcional à irregularidade praticada. 4. Das circunstâncias 

evidenciadas nos autos é possível extrair o uso irregular, exorbitante, 

desproporcional e desarrazoado de recursos patrimoniais disponíveis ao candidato 

de forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito 

em benefício da candidatura do recorrido, pelo que tenho como configurado 

também o abuso de poder econômico na espécie. 5. Recurso conhecido e provido 

para cassar o diploma dos recorridos e aplicar a pena de inelegibilidade apenas ao 

candidato a Prefeito, em vista da ausência de comprovação da participação do 

candidato ao cargo de vice-prefeito na conduta ilícita.” (Recurso Eleitoral n 38951, 

ACÓRDÃO n 27160 de 29/01/2015, Relator(aqwe) RUY DIAS DE SOUZA FILHO, 

Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 21, Data 05/02/2015, Página 

2,3 ). Grifei. 

 

“REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. CAPTAÇÃO E 

GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS PARA FINS ELEITORAIS. REJEIÇÃO DAS CONTAS 

DE CAMPANHA. ILICITUDES GRAVES. RELEVÂNCIA JURÍDICA. CASSAÇÃO DO 

DIPLOMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A representação fundada no artigo 30-A da 

Lei nº 9.504/97 visa a assegurar não só a moralidade e a lisura do pleito eleitoral, 

como também a igualdade entre os candidatos. As consequências legais para a 

utilização de recursos não declarados, oriundos de fontes lícitas ou ilícitas, 

são as mesmas, restando afetada a isonomia do pleito eleitoral, pois haverá 

campanha com recursos não declarados, pouco relevando se obtidos de boa 

ou má-fé.  Desnecessário que as ilicitudes identificadas na prestação de contas 
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apresentem potencialidade de interferir no pleito. Exigir prova da potencialidade 

resultante dos recursos ou gastos omitidos em face da campanha é tornar inócua a 

disposição contida no art. 30-A da Lei das Eleições. O que se deve perquirir é a 

relevância jurídica dos ilícitos praticados pelo candidato em face do pleito 

eleitoral e não prova da potencialidade do dano em face do resultado 

eleitoral. [...] Verifica-se, na espécie, captação não declarada de recursos e, 

também, omissão de gastos realizados.  Há relevância jurídica nos 

fundamentos que ensejaram a rejeição das contas do representado, uma vez 

que o desvirtuamento dos objetivos previstos pelo art. 30-A da Lei das 

Eleições macula o pleito eleitoral pela conduta irregular do candidato que 

captou e não declarou os recursos para os gastos com combustíveis e 

lubrificantes e, ainda, omitiu despesas relevantes para a divulgação e 

distribuição de material de campanha. Essas ilicitudes, que comprometeram a 

prestação de contas em órbita superior a 10% do total arrecadado, ostentam 

relevância jurídica idônea para se julgar procedente o pedido de cassação do 

diploma. Pedido julgado procedente, cassado o diploma e, por consequência, o 

mandato de deputado distrital do representado.” (TRE/DF. REPRESENTAÇÃO LEI 

9.504 n 443482, ACÓRDÃO n 4643 de 13/04/2012, Relator(aqwe) SEBASTIÃO 

COELHO DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, 

Tomo 083, Data 04/05/2012, Página 03). Grifei. 

 

“RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. BUSCA DA 

VERDADE REAL. DOCUMENTAÇÃO CARREADA COM RECURSO E ADVINDA DE 

AUTOS DIVERSOS. ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL 

E CABOS ELEITORAIS. CONFIABILIDADE E TRANSPARÊNCIA PREJUDICADAS. 

AFASTADA AFERIÇÃO RELATIVA A ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO 

ILÍCITA DE SUFRÁGIO. MATÉRIA ALHEIA AO FEITO. INAPLICABILIDADE DO 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. Concebe-se a juntada de 

documentação mesmo na interposição do recurso em prestação de contas, 

tratando-se de faculdade que se estende tanto ao prestador, quanto ao Ministério 

mailto:zona012@tre-pr.jus.br


JUSTIÇA ELEITORAL 
T. R E. - PARANÁ  
12ª ZONA ELEITORAL 

 

Rua Dom Pedro II, 785 -  Centro -  CEP 83.900-000 
Fone/whatsapp: (42)3532-1056. E-mail: zona012@tre-pr.jus.br                                                                            
15 
 

 

Público Eleitoral. Destinando-se a prestação de contas ao exame da regularidade 

dos gastos de campanha, nos termos da Resolução TSE n.º 23.376/2012, cujo 

julgamento admite toda prova a fim de se buscar a verdade real, figura viável que 

as contas sejam apreciadas a partir de elementos distintos daqueles previstos na 

resolução de regência, desde que em nome da proteção ao interesse público. Se 

embora as contas estejam dotadas de aparente regularidade, constata-se, 

por elementos carreados de outro feito, que o recorrente deixou de informar 

gastos de campanha, omitindo despesas com combustível e com cabos 

eleitorais, tem-se por caracterizada a inconsistência das contas. A persistência 

das falhas decorrentes da ausência de notas fiscais, contratos e recibos eleitorais, 

mesmo após oportunizado o saneamento, inviabiliza a aferição da regularidade das 

informações, tendo-se por afastada a confiabilidade e a transparência das contas. 

O exame de contas não tem por objeto a ocorrência de abuso do poder econômico 

ou de captação ilícita de sufrágio, cujas matérias têm instrumento apropriado para 

sua apuração e julgamento. A aplicação do Princípio da Proporcionalidade, para 

fins de aprovação de contas, somente ocorre quando as falhas apuradas afetarem 

parte ínfima de seu conteúdo, sem comprometimento de regularidade. 

Constatadas falhas graves e variadas, afetando substancialmente as receitas 

e despesas declaradas, rejeita-se a aplicação do princípio invocado, sendo 

caso de se manter a desaprovação exarada. Recurso desprovido.” (TRE-MS - 

RE: 715 MS, Relator: ELTON LUÍS NASSER DE MELLO, Data de Julgamento: 

29/10/2013, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 930, Data 

06/11/2013, Página 15). Grifei. 

A conduta do representado, e omitir suas despesas eleitorais – no caso dos 

autos, relativamente ao gasto de combustível com o veículo Fiat UNO, placas MGO-6F58 

– se mostra grave em si mesma. 

Como bem leciona José Jairo Gomes: 

“A omissão – total ou parcial – de informações na prestação de contas 
denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dados aos valores arrecadados e 
empregados na campanha. 

mailto:zona012@tre-pr.jus.br


JUSTIÇA ELEITORAL 
T. R E. - PARANÁ  
12ª ZONA ELEITORAL 

 

Rua Dom Pedro II, 785 -  Centro -  CEP 83.900-000 
Fone/whatsapp: (42)3532-1056. E-mail: zona012@tre-pr.jus.br                                                                            
16 
 

 

A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se 
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios 
que informam o Estado Democrático de Direito; induz à crença de que os autos de 
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a 
verdade”. (Direito Eleitoral. 16ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 513). 

 
Voltando ao caso em análise, observa-se que a disposição do art. 30-A, § 2º 

da Lei 9.504/97 é expressa: “Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para 

fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado”. 

Os pressupostos para aplicação da penalidade estão presentes: a conduta 

irregular de omissão ilícita de gastos foi demonstrada e a conduta é grave, não só em 

razão da conduta de omitir informações importantes, como também considerando o 

montante da omissão, que atinge percentual significativo dos valores declarados pelo 

representado em sua prestação de contas. 

Sendo assim, entendo que a representação deve ser acolhida. 

 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE (art. 487, inc. I, do CPC) o pedido 

contido na presente Representação Eleitoral movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ELEITORAL em desfavor de VALTER PRZYWITOWSKI, para o fim de, reconhecendo a 

existência de omissão relevante de gastos na prestação de contas do representado, a 

tornar ilícitos os gastos realizados, DETERMINAR a cassação do diploma concedido. Com 

a consequente perda do cargo de vereador assumido (após o trânsito em julgado). 

Considerando que há nos autos informações graves de gastos ilícitos com 

combustível durante a campanha, com identificação dos beneficiados, DETERMINO a 

extração de cópia integral dos autos e remessa à Polícia Judiciária para instauração do 

competente inquérito policial, visando apurar eventual prática de corrupção eleitoral 

e/ou captação ilícita de sufrágio (arts. 299 do Código Eleitoral e 41-A da Lei 9.504/97). 

Recentemente, este juízo proferiu extensa sentença que reconheceu a 

existência da prática de condutas vedadas e abuso do poder político nos autos 

nº0600487-31.2020.6.16.0012. Dentre os fatos lá tratados, noticiou-se a participação de 

vereadores na condução de obras públicas, em violação à separação dos poderes.  

Nestes autos, por ocasião do depoimento da testemunha Maria Regiane 

Hempel Dos Santos, houve narrativa de que o representado também estaria 

promovendo obras na companhia da Prefeita eleita (situação semelhante àquela 

noticiada na ação acima). Diante disso, DETERMINO seja extraída cópia dos autos, 
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remetendo-se ao Ministério Público Estadual com competência para a apuração de atos 

que representem eventual improbidade administrativa, para a tomada das medidas que 

entender pertinentes para a investigação do noticiado. Por cautela, determino a extração 

de cópia deste sentença e remessa ao Município de São Mateus do Sul, para ciência e 

eventual regularização (se necessário). 

Sem custas ou honorários. 

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

São Mateus do Sul, 13 de agosto de 2021 

 

(assinado digitalmente) 
André Olivério Padilha 

Juiz Eleitoral 
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