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ELEIÇÕES 2020. VICE-PREFEITO (2º TURNO). RECURSO

ESPECIAL  ELEITORAL.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.

OMISSÃO.  NÃO  CONFIGURADA.

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.  DIRIGENTE  DE

ASSOCIAÇÃO  PRIVADA.  CASO  CONCRETO.

MANUTENÇÃO  DA  ENTIDADE  COM  RECURSOS

PÚBLICOS.  NECESSIDADE  DE  AFASTAMENTO.

REVALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. INDEFERIMENTO

DO REGISTRO.

— Parecer pelo improvimento do recurso especial.

Egrégio Tribunal Superior Eleitoral,

Trata-se  de  recurso  especial  eleitoral  interposto  por  Frederico
Rangel Paes1 contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que
manteve o  deferimento do registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de
Vice Prefeito de Campos dos Goytacazes/RJ.

Na  origem,  a  Coligação  Nova  Força,  e  o  candidato  Bruno  Calil

1
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ajuizaram ação de impugnação ao registro de candidatura (AIRC), alegando que a
parte recorrida não havia se desincompatibilizado dos cargos de diretor do Hospital
Plantadores de Cana – HPC e  de presidente do Sindicado dos Hospitais, Clínicas,
Casas  de  Saúde  e  Estabelecimentos  de  Serviços  de  Saúde  da  Região  Norte
Fluminense – SINDHNORTE no prazo legal, incidindo na causa de inelegibilidade
prevista  no art.  1º,  inciso  II,  letra  “a”,  item 9,  da  Lei  Complementar  nº  64/1990,
combinado com o inciso VII, alínea “a”, da mesma norma.

Concluída  a  instrução  do  processo,  o  Juízo  Eleitoral  julgou
improcedente a ação impugnatória e deferiu o pedido de registro de candidatura.

A  sentença  deu  ensejo  à  interposição  de  recurso  eleitoral  pelos
impugnantes, que vieram a ser providos pela Corte Regional Eleitoral, resultando em
acórdão assim ementado:

ELEIÇÕES  2020.  RECURSO  ELEITORAL.  REGISTRO  DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. Inelegibilidade. art. 1º, II, “A”, 9,
C/C  IV,  "A",  da  LC  64/90.  CONFIGURAÇÃO.  DIRETOR  DE
ENTIDADE MANTIDA PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PROVIMENTO
DO  RECURSO.  PROCEDÊNCIA  DA  IMPUGNAÇÃO.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

Daí  a  interposição  do  presente  recurso  especial  por  Frederico
Rangel Paes, argumentando, em síntese, que:

a) preliminarmente: 

i.  negativa  de  prestação  jurisdicional,  porquanto  o  Tribunal
Regional  não  se  manifestou  sobre  a  existência  de
comprovação  de  que  o  “o  faturamento  do  hospital  seria
derivado essencialmente de recursos públicos.” (p. 12), prova
de relevância para o deslinde do caso concreto;

ii. restou  comprovado  nos  autos  a  realização  de  “diversos
convênios mantidos com os principais planos de saúde do País
para demonstrar a fonte de renda privada que é auferida pelo
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hospital”, o que não foi considerado pela Corte Regional;

iii. as  ações ajuizadas para  cobrança de dívida  em face do
poder público não podem servir de base para comprovação do
percentual  de  recursos  públicos  recebidos,  porque  o
ajuizamento  de  ações  decorreu  do  não  recebimento  dos
recursos;

b) no mérito:

i. ofensa ao princípio da legalidade, pois as inelegibilidades não
comportam interpretação extensiva, de modo que a associação
não  poderia  ser  entendida  como  apta  a  atrair  a  hipótese
prevista no item 9 do art. 1º, II, a, da LC 64;

ii.  ofensa ao art. 14, § 9º, da Constituição da República pois
não se considerou o afastamento de fato do recorrente;

iii. violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança,
pois precedentes do TSE não foram observados;

iv. violação aos artigos 1º, II, a, 9 e IV, a, da LC nº 64/90; 44, I
e III, do Código Civil; 5º, II e 14 § 9º, da Constituição Federal,
bem como divergência jurisprudencial em relação aos mesmos,
eis que a Associação Fluminense de Assistência à Mulher, à
Criança e ao Idoso – AFAMCI tem natureza de direito privado,
não constando das hipóteses em que a desincompatibilização
deve se dar pelo prazo de 6 meses que antecedem o pleito.

Dispensado o juízo de admissibilidade2, os autos foram remetidos a
esta Procuradoria-Geral Eleitoral, com contrarrazões.

É o relatório.

2 Art. 12, parágrafo único, da Lei nº 64/90 e art. 67, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
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O recurso não comporta provimento. 

Inicialmente insurge-se o recorrente quanto a suposta omissão do
Tribunal Regional em se manifestar sobre o faturamento do hospital. Afirma que este
não é essencialmente derivado de recursos públicos.

Sustenta  a  relevância  de  se  suprir  a  omissão,  porquanto  há
jurisprudência desse Tribunal Superior que afasta a hipótese de inelegibilidade do
art.  1º, inciso II, letra “a”, item 9, da Lei Complementar nº 64/1990 quando maior
parte dos recursos não é proveniente da administração pública. 

Como  se  esculta  dos  áudios  que  fundamentam  a  decisão  (não
transcritos pelo Tribunal Regional), o voto divergente expressamente afirma que a
associação recebe “mais de 90% do seu custeio, do seu funcionamento, de verbas
públicas no hospital dos cortadores de cana”. 

À teor da jurisprudência desse Tribunal Superior, “Não há falar em
ofensa ao art. 275 do CE, c/c o art. 1.022 do CPC/2015, quando a Corte regional, de
forma clara e suficiente, enfrenta as questões submetidas à sua apreciação com
fundamentação compatível.”. 

Ademais, é entendimento pacífico no âmbito do Tribunal  Superior
Eleitoral  que a declaração de nulidade do ato depende da demonstração do real
prejuízo à parte, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral:

A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação de
cerceamento  de  defesa  pressupõe  a  efetiva  demonstração  de
prejuízo, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral3

Não  se  verifica,  pois,  prejuízo  que  possa  ensejar  a  anulação  do
julgado,  de  modo que o  acórdão Regional  está  de  acordo com a jurisprudência
dessa Corte Superior.

Caso ultrapassada a prejudicial de mérito, verifica-se que o cerne do
debate refere-se ao enquadramento da entidade presidida pelo recorrente em uma

3 ED-AgR-AI nº 148-52, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 4.2.2014
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das hipóteses legais que exigem a desincompatibilização para concorrer a mandato
eletivo:  na  percepção  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Rio  de  Janeiro,  há
necessidade de afastamento, porquanto a AFAMCI é mantida substancialmente pelo
aporte de verbas públicas; na visão do recorrente, é despiciendo seu afastamento,
na medida em que a regra estabelecida na lei das inelegibilidades é inaplicável para
entidades privadas.

A Lei  Complementar  64/90,  estabelece,  em seu art.  1º,  II,  “a”,  9,
combinado com inc. VII, “a”, do mesmo diploma legal: 

Art. 1º São inelegíveis: 
II - para Presidente e Vice-Presidente da República: 
a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus
cargos e funções: 
[...] 
9.  os  Presidentes,  Diretores  e  Superintendentes  de  autarquias,
empresas públicas,  sociedades de economia mista e fundações
públicas e as mantidas pelo poder público;
V - para o Senado Federal: 
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e,
no  tocante  às  demais  alíneas,  quando  se  tratar  de  repartição
pública, associação ou empresa que opere no território do Estado,
observados os mesmos prazos; 
b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os
cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições
estabelecidas, observados os mesmos prazos; 
VI  -  para  a  Câmara  dos  Deputados,  Assembléia  Legislativa  e
Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de
situações,  os  inelegíveis  para  o  Senado  Federal,  nas  mesmas
condições estabelecidas, observados os mesmos prazos; 
VII - para a Câmara Municipal: 
a)  no  que  lhes  for  aplicável,  por  identidade  de  situações,  os
inelegíveis  para  o  Senado  Federal  e  para  a  Câmara  dos
Deputados,  observado  o  prazo  de  6  (seis)  meses  para  a
desincompatibilização. 

Em resumo, a equação do caso concreto passa por responder se a
Presidente da  AFAMCI – entidade privada – se enquadra na cláusula que exige o
afastamento  de  “[…]  Presidentes,  Diretores  e  Superintendentes  de  autarquias,
empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista  e  fundações  públicas  e  as
mantidas pelo poder público”.
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Não se desconhece o teor de decisão dessa Corte Superior Eleitoral
anotando que 

Dirigente  de  associação  privada  não  está  sujeito  à
desincompatibilização prevista no art. 1º, II, a, 9, da LC 64/90, ainda
que a entidade receba subvenções públicas. Referido dispositivo legal
engloba  apenas  presidentes,  diretores  e  superintendentes  de
autarquias,  empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista,
fundações públicas  e  fundações mantidas  pelo  poder  público,  que
fazem parte da administração indireta”4

No  entanto,  em  igual  medida,  não  se  pode  desprezar  que  essa
mesma  Corte  Superior,  por  mais  de  uma  vez  e  por  décadas,  assentou  a
necessidade de desincompatibilização quando existente prova de que a entidade era
subvencionada pelo Poder Público:

RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÃO  2004.  REGISTRO  DE
CANDIDATURA.  DIRIGENTE DE ENTIDADE PRIVADA (APAE).
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.  VIOLAÇÃO  A  LEI.  NÃO-
CARACTERIZAÇÃO.  REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  DISSÍDIO.  NÃO-CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO. DESPROVIMENTO.
I -  Não evidenciado que a entidade "(...)  mantenha contrato de
execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento
de bens com órgão de Poder Público ou sob seu controle (...)"
(alínea  i  do  inciso  II  do  art.  1º  da  LC  nº  64/90),  há  de  se
reconhecer que o seu dirigente não precisa se desincompatibilizar.
II  -  A verificação de que eventual  repasse de verba se dá em
função  do  caráter  filantrópico,  como  afirmado  pelo  acórdão
recorrido, e de que a entidade é mantida pelo Poder Público exige
reexame do acervo fático-probatório, inviável no recurso especial.
Incidem, pois, na espécie, as Súmulas nºs 7/STJ e 279/STF.
III - A caracterização da divergência requer tanto a realização do
confronto analítico quanto a similitude fática entre os precedentes
e  o  caso  dos  autos,  não  se  prestando  a  esse  fim  a  mera
transcrição de ementas5.

RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE. LC Nº 64/90, ART. 1º,
II, a, 9. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DIRIGENTE. ASSOCIAÇÃO
CIVIL. (APAE). REGISTRO DE CANDIDATO. DEFERIMENTO.

4 Recurso Especial nº 19983, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 19/12/2016, destaques aditados.

5REspe n° 21837 - PATROCÍNIO PAULISTA – SP - Acórdão nº 21837 de 19/08/2004 - Relator(a) Min. Francisco
Peçanha Martins – Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/08/2004
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1. Os dispositivos da Lei Complementar nº 64/90 não podem ser
interpretados de maneira extensiva,  já que, in casu, trata-se de
restrição ao direito de se candidatar sem se desincompatibilizar.
2.  Para  concluir  que  a  associação  seja  mantida  pelo  Poder
Público, é necessário que as verbas públicas correspondam, pelo
menos, a mais da metade de suas receitas6.

RECURSO  CONTRA  EXPEDIÇÃO  DE  DIPLOMA.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ART. 1º, II, i, DA LC Nº 64/90.
- A hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, i, da LC nº
64/90  (desincompatibilização  de  cargo  ou  função  ou  direção,
administração  ou  representação  em  pessoa  jurídica  ou  em
empresa que  mantenha contrato  com órgão de  Poder  Público)
está relacionada ao recebimento de recursos públicos, os quais,
no presente caso, não foram repassados para a Apae, conforme
delineado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Tal conclusão
da Corte de origem não pode ser modificada sem o reexame de
fatos e provas (Súmulas 7/STJ e 279/STF).
Agravo regimental a que se nega provimento7.

Em  resumo,  tem-se  um  catálogo  de  decisões  desse  TSE  que
vigoraram ao longo de décadas apontando a necessidade de desincompatibilização
quando a entidade for subvencionada por recursos públicos e, ainda, uma decisão
posterior indicando a desnecessidade de afastamento.

No ponto, entende-se relevante que esse Tribunal Superior, afinal,
aponte qual dessas posições deve prevalecer.

Assinala-se, nesse sentido, que não impressiona a tese de que o art.
1º, inciso II,  a, 9, da Lei Complementar nº 64/90 é exclusivamente direcionado às
entidades que sejam entes da administração pública e, assim, não cabe exigir o
afastamento  porque  as  causas  de  inelegibilidade  devem  ser  interpretadas  de
maneira restritiva.

Com  efeito,  cumpre  observar,  in  casu,  que  o  aludido  dispositivo
exige  a  desincompatibilização  para  presidentes,  diretores  e  superintendes  não
apenas  de  autarquias,  empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista  e
fundações públicas, mas igualmente de entidades que sejam “mantidas pelo poder
público” .

6Recurso Especial Eleitoral nº 30539 - NOVA TRENTO – SC - Acórdão de 07/10/2008 - Relator(a) Min. Marcelo
Ribeiro – Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 07/10/2008

7RESPE nº 48796 - SILVÂNIA – GO -  Acórdão de 05/05/2015 - Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva –
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 02/06/2015
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Nesse toar, parece um passo demasiadamente largo afirmar que a
expressão “mantidas pelo poder público” refere-se apenas às fundações, pois essa
exegese não parece abrigar a pretensão legislativa que é, sobremodo, preservar um
ideal de isonomia entre os competidores eleitorais.

De fato, a técnica legislativa adotada na estruturação dessa cláusula
de  inelegibilidade  é  justamente  equiparar  os entes  da  administração  direta  a
entidades  que  sejam  mantidas  pelo  poder  público  (independentemente  de  sua
natureza  jurídica),  na  medida  em  que  é  certo  que  o  exercício  de  cargos  de
representação e direção em quaisquer dessas entidades, no período crítico, importa
em um potencial de desigualação da disputa eleitoral.

De outra parte, ainda, não se pode olvidar que o art. 1º, inciso II, a,
9, da LC nº 64/90, mesmo quando elenca expressamente os entes cujo exercício de
poder  de  comando exigem o afastamento,  já  traz entidades de direito  privado –
como é o exemplo das fundações públicas.

Daí que não guarda coerência lógica, de um lado, exigir afastamento
do presidente de uma pessoa de direito privado – como é o caso das fundações
públicas  –  e  não dispensar  igual  tratamento  para  entidades privadas que  sejam
mantidas ou subvencionadas pelo poder público.

Em  suma,  visualiza-se  que  a  Corte  Regional  decidiu  em
conformidade com a melhor interpretação ao art. 1º, inciso II, a, 9, da LC nº 64/90,
porquanto,  in casu, trata-se de entidade privada que é  substancialmente mantida
com aporte do poder público e, portanto, guarda aderência à parte final da cláusula
contida  na  lei  complementar  das  inelegibilidades,  sobremodo  porque  resta
devidamente comprovado que a  AFAMCI,  na hipótese concreta,  é  “mantida pelo
poder público”.

Desse modo, tendo em vista que a  premissa jurídica adotada é a
exigência de desincompatibilização de presidente de entidade privada que é mantida
ou  subvencionada  pelo  poder  público  e  que  a  premissa  fática aponta  que  o
recorrente não se afastou da presidência da entidade que recebe mais da metade
dos recursos para sua manutenção do poder público, a decisão regional deve ser
mantida.

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral  manifesta-se  pelo
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improvimento do recurso especial.

Brasília, 21 de novembro de 2020.

RENATO BRILL DE GÓES
Vice-Procurador-Geral Eleitoral
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