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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR

 Representação Especial Eleitoral nº 0600368-34.2020.6.16.0121 

 Representante: Coligação Meu Voto de Fé

 Representados:  Marcio  Andrei  Rauber,  Ilario  Hofstaetter,  Coligação  Marechal  Rondon

Cada Vez Melhor

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Meritíssimo Juiz Eleitoral:

1. Relatório

Trata-se  de  representação  especial  eleitoral  proposta  pela

Coligação “Meu Voto de Fé” em face dos representados Marcio Andrei Rauber, Ilario Hofstaetter e

Coligação  “Marechal Rondon Cada Vez Melhor”,  consubstanciada em suposta conduta vedada

prevista no art. 73 da Lei nº 9.504/97.

Em síntese, sustenta a representante que houve a concessão de

subsídios para o transporte coletivo urbano, mediante a Lei Municipal nº 5.159/2020, beneficiando

os munícipes de Marechal Cândido Rondon, o que caracterizaria, em tese, infringência ao art. 73, §

10º, da Lei nº 9.504/97, visto que o ato administrativo somente teria ocorrido em ano eleitoral.
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Acrescenta a coligação representante que, para poder implementar

o  retorno  do  transporte  coletivo  urbano  no  município,  o  primeiro  representado  determinou  a

realização  do  processo  licitatório  nº  042/2020,  publicando  o  edital  de  concorrência  pública  nº

01/2020 visando apuração da menor proposta de subsídio para concessão da operação do serviço

de transporte coletivo urbano, de modo que o subsídio visava o ressarcimento das passagens de

pessoas  que  possuíssem  isenção  total  ou  parcial,  como  idosos,  estudantes,  pensionistas,

aposentados, professores, entre outros.

Conclui  a  coligação  representante  que  importante  parcela  da

população estaria sendo beneficiada com o transporte gratuito por conta do subsídio outorgado,

medida que não teria sido realizada pelo município no ano de 2019, mas tão somente neste ano

eleitoral,  pugnando,  assim,  pela aplicação de multa e cassação do registro de candidatura ou

diplomação.

Os  representados  foram  regularmente  citados  (id.  20954579),

apresentando contestação e documentos em id. 23774689 e 23774689.

É o que importa relatar.

2. Preliminarmente – Do Julgamento Antecipado

A Resolução  TSE nº  23.608/2019,  em seu  art.  44,  prevê  que o

processamento  das  representações  especiais  observarão  o  previsto  no  art.  22  da  Lei

Complementar nº 64/1990.

Em que pese os autos tenham sido encaminhados ao Ministério

Público Eleitoral antes do saneamento do feito, verifica-se que o julgamento antecipado da lide é

medida que se impõe, diante da desnecessidade de produção de outras provas.
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Posto isso, passa-se à análise do mérito da questão.

3. Fundamentação – Mérito

A ação deve ser julgada improcedente.

Inicialmente, frise-se que as condutas vedadas previstas no art. 73

da Lei nº 9.504/97 se prestam a combater o desequilíbrio das eleições que seriam patrocinadas

com  recursos  do  erário,  objetivando  evitar  a  implementação  de  benefícios  sociais  com  fins

meramente eleitoreiros.

Em casos como o dos autos, tem-se entendido ser necessário que

haja razoabilidade no enquadramento dos fatos às hipóteses legais de conduta vedada, bem como

que o uso da máquina pública foi capaz de atingir o bem protegido pela referida norma  (TSE –

AgR-REspe nº 79734/RS –  DJe, t. 211, 9-11-2015, p. 79),  que o evento considerado apresente

capacidade concreta para comprometer a igualdade do pleito (TSE – AREspe nº 25.758/SP – DJ

11-4-2007, p. 199) ou ainda  que tenha grandeza que  justifique  a sanção que se pretende impor

(TSE – AgR-RO nº 505393/DF – DJe, t. 9, 12-6-2013, p. 62).

Aliás, importante ressaltar a tendência do TSE em não responder

consultas atinentes a condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97, posto que sua

análise  sempre  demanda  cotejo  das  circunstâncias  e  do  contexto  de  cada  situação  concreta,

exigindo  uma  análise  pormenorizada  e  não  genérica,  mormente  considerando-se  o  interesse

eleitoral  que  envolve  demandas  desse  tipo,  todas  elas  –  inexoravelmente  –  sob  o  influxo  do

embate político-partidário.

Nesse sentido, confira-se:  Consulta nº 103683, Rel.  Min.  Luciana

Lóssio, Ac. 16.09.2014; Consulta nº 15424, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Ac. 08.05.2014;
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Consulta nº 9859, Rel. Min. Arnaldo Versiani, Ac. 26.04.2012.

Tratando-se de caso que envolve vedação estampada no art. 73, §

10o, da Lei nº 9.504/97, importante a análise da norma.

Referido § 10o do art. 73 da Lei nº 9.540/97 dispõe que “no ano em

que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte

da Administração Pública”.

De  cara,  percebe-se  que  benefícios  ou  bens  que  exijam

contraprestação do usuário não podem ser tidas como gratuitas, ainda que uma parcela desses

usuários, por força de lei, gozem da gratuidade do serviço.

Assim, a concessão de subsídio para o transporte coletivo urbano –

in casu, mediante a Lei Municipal nº 5.159/2020 – não tem o condão de caracterizar a distribuição

gratuita de benefício, pois o mero fato de que algumas categorias de pessoas gozem da isenção

de tarifa do transporte, por si só, não retira o caráter contraprestacional do serviço.

Prova  disso  é  que  o  próprio  edital  de  concorrência  pública  nº

01/2020, acostado em id. 20553722, prevê expressamente que  o valor para o subsídio tarifário

será  remunerado pela  tarifa  (preço público) paga diretamente  pelos usuários,  bem como pelo

subsídio tarifário pago mensalmente pelo município, conforme item 1.4 do objeto.

Ademais, extrai-se do edital que a previsão da gratuidade da tarifa

só alcança idosos e crianças até 06 (seis) anos de idade incompletos que não ocupem assentos.

Reportando-se,  ainda,  aos  documentos  acostados  pela  própria
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coligação representante, nítido é, conforme se extrai da exposição de motivos nº 006/2020 (id.

20553711), que a implementação do subsídio para o transporte coletivo urbano no corrente ano,

teve como fundamento apenas o insucesso da concorrência nº 5/2019, a qual teve apenas uma

empresa interessada, que não apresentou a documentação exigida de forma correta, acarretando a

revogação do certame.

Outrossim,  da  matéria  jornalística  acostada  em  id.  20553718,

percebe-se que o processo licitatório de 2019, para concessão de transporte, contou com apenas

uma empresa  interessada,  devido  ao  baixo  número  de  pessoas  que  utilizam o  transporte  no

município,  o  que  permite  a  conclusão  de  que  o  suposto  benefício  sequer  atingiria  número

significativo de pessoas e, via reflexa, eleitores.

Em contestação, os representados apresentaram amplo retrospecto

sobre a situação do transporte coletivo urbano no município, ressaltando que, antes mesmo do

primeiro representado assumir  a gestão do município,  já  se encontrava vigente o Contrato de

Concessão nº 337/2013, cujo término de vigência se deu em 31 de dezembro de 2018.

Informaram  que  no  ano  de  2019  o  município  deu  início  à

Concorrência Pública nº 05/2019 para prosseguimento do serviço de transporte coletivo urbano,

pela  qual  houve  o  comparecimento  de  apenas  uma  empresa  interessada,  mas  devido  à

inconsistência documental da empresa, o certame restou revogado.

Os fatos alegados pelos representados foram corroboradas pelos

documentos acostados aos autos – especialmente em id. 23782820 –, o qual confirma a revogação

da concorrência, motivada pela apresentação de documento falso pela empresa concorrente.

Logo,  o  que  se  permite  concluir  é  que  município  envidou  os
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esforços  necessários  para  que  se  garantisse  o  transporte  público  ainda  no  ano  de  2019,

procedimento que não foi concluído apenas por conta da tentativa de fraude da empresa que, em

tese, havia se sagrado vencedora da licitação.

Importante  ressaltar,  ainda,  que  a  previsão  de  subsídio  do

transporte coletivo urbano, já constava de outras leis – por exemplo, Lei Municipal nº 4.512/2012 –,

não se tratando de implementação recente do executivo municipal.

Também não é despiciendo observar, nessa sorte de ideias, que a

gratuidade das tarifas para idosos e crianças até 06 (seis) anos incompletos também foi prevista

quando  da  concorrência  nº  005/2019  (alínea  “f”  do  item 3  –  Requisitos  da  contratação  –  id.

23782813), o que não pode ser tido como distribuição gratuita de benefícios em ano eleitoral, visto

que os processos licitatórios apenas vinham seguindo a normatividade da Lei Municipal nº 4.362

(que prevê a autorização do poder executivo para conceder a exploração do serviço público de

transporte coletivo urbano, conforme seu art. 8º, inciso I, que trata da gratuidade aos usuários).

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

“A continuidade – ou mesmo a intensificação – da prestação dos

serviços públicos essenciais durante o ano eleitoral não pode ser

considerada  distribuição  de  benefícios  pela  Administração,

sobretudo consideradas as necessidades da população local,  no

tocante à prestação desse tipo de serviço” (TSE, REspe nº 418-

11/MG, j. 26.09.2019).

Portanto,  não  há  subsunção  dos  fatos  narrados  na  exordial  à

conduta vedada pelo art. 73, §10o, da Lei nº 9.504/97, não se identificando a finalidade promocional
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e afastada a suposta captação ilícita de votos que potencialmente poderia prejudicar a isonomia do

pleito eleitoral.

Não se olvide, outrossim, que a parcela da população beneficiária

da  gratuidade  no  transporte,  quais  sejam,  idosos  e  crianças,  possuem,  respectivamente,  a

facultatividade e a proibição do exercício do direito ao voto.

Evidente,  neste  palmilhar,  que  o  resguardo  do  princípio  da

continuidade administrativa,  no caso dos autos,  se encontra em harmonia com a finalidade do

serviço prestado, mormente porque houve amplo conjunto probatório que indica as contingências

pelas quais o município passou em relação ao transporte coletivo urbano, iniciadas no ano de

2019.

A propósito:

“É  inegável  que  o  administrador  público  candidato  à  reeleição

possui naturais vantagens em relação aos demais candidatos, que

não  podem  ser  coibidas  pela  legislação,  justamente  pela

necessidade de manutenção do funcionamento da máquina estatal,

mas, em contrapartida, deve ter o cuidado para não se beneficiar

indevidamente  da  sua  especial  condição  de  gestor  da  coisa

pública”. (TSE,  Agravo  de  Instrumento  nº  11.160,  Min.  Arnaldo

Versiani, DJ 27.11.2009).

No  presente  caso,  e  à  luz  do  julgado  acima  referido,  não  se

vislumbra que os representados tenham beneficiado  indevidamente parte dos munícipes locais,

usando de especial condição de gestor da coisa pública.
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Assim, a conduta dos representados não revela a prática de atos

anormais que desvirtuem seus fins legais e legítimos, bem como não se vislumbra na espécie

qualquer forma de abuso que pudesse comprometer a lisura e isonomia do pleito eleitoral.

4. Conclusão 

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral  manifesta-se  pela

improcedência da ação, diante da não caracterização de conduta vedada pelo art. 73, § 10º, da

Lei 9.504/97.

Marechal Cândido Rondon, datado e assinado digitalmente.

Marcus Vinicius Ferraz Homem Xavier
Promotor de Justiça Eleitoral


