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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

RRC nº 0601026-96.2018.6.09.0000

Requerente: Ministério Público Eleitoral

Requerido(a): ALCIDES RIBEIRO FILHO

 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  meio  do

Procurador Regional Eleitoral signatário, vem, respeitosamente, no uso de suas

atribuições legais, com fulcro no art. 127 da Constituição Federal, bem como no

art. 3º da LC 64/90 c/c art. 77 da LC 75/93, propor 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

DE REGISTRO DE CANDIDATURA

em face de ALCIDES RIBEIRO FILHO, já devidamente qualificado(a) nos autos

do  processo  em epígrafe  (RRC),  candidato  a  Deputado  Federal,  pelo  partido

Progressistas,  com o  n.º  1170,  ante  as  razões  de  fato  e  de  direito  a  seguir

articuladas.
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I – DOS FATOS

ALCIDES  RIBEIRO  FILHO  pleiteou,  perante  este  Egrégio

Tribunal Regional Eleitoral, registro de candidatura ao cargo de Deputado Federal

pelo  partido  Progressistas,  após  regular  escolha  em  convenção  partidária,

conforme edital publicado pela Justiça Eleitoral.

No entanto, o requerido é responsável por doação eleitoral em

excesso, tida por ilegal em decisão proferida por órgão colegiado do TRE/GO,

proferida em 26/10/2017, no Processo nº 62-91.2015.6.09.0119, o qual seguiu o

rito previsto no art. 22 da LC 64/90.

Com efeito, o requerido, no pleito de 2014, integrou a chapa

majoritária ao Governo do Estado encabeçada por Vanderlan Vieira Cardoso, na

qualidade de candidato a Vice-Governador. Outrossim, em consulta ao módulo

SPCE WEB1, que registra as receitas e despesas eleitorais daquelas eleições, foi

possível  identificar  que a  FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA,  da qual  o

requerido é o sócio dirigente, realizou doação eleitoral à campanha de 2014 do

referido  candidato,  no  valor  de  R$  250.000,00,  registrada  no  recibo  nº

000400300000GO000016, o qual foi integralmente considerado como excesso de

doação ilícita pelo TRE/GO, nos termos do art. 81   §§   1º e 2º, da Lei nº 9.504/97.

O referido montante,  além de elevado em termos absolutos,

representou  considerável valor  em  relação  ao  valor  total  empregado  na

campanha da chapa majoritária – R$ 4.529.107,12 (quatro milhões, quinhentos e

vinte e nove mil e cento e sete reais e doze centavos. Em termos proporcionais,

tem-se que representou 5,5% do valor global arrecadado, efetuada, como já dito,

pela empresa da qual Alcides Ribeiro Filho é sócio majoritário e administrador,

como faz prova o contrato  social  e  certidão simplificada  da referida empresa,

informados nos autos do Processo nº 62-91.2015.6.09.0119 (anexo).

1 Disponível em 
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/resumoReceitasByCandidato.action. Acesso 
em 07/08/2018.
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Quando  consideramos  somente  as  doações  realizadas  por

terceiros,  que  não  o  próprio  candidato  Vanderlan,  que  realizou  aporte  de  R$

2.058.000,00 (dois milhões e cinquenta e oito mil reais), tem-se que o percentual

sobe para quase 11% do total do valor arrecado.

Com efeito, durante a representação por excesso de doação

restou  comprovado  que  a  referida  empresa  havia  apresentado  sua  DIPJ

referente  ao  ano-calendário  de  2013  “zerada”,  ou  seja,  com

faturamento/rendimento  “zero”,  conforme  informação  oficial  da  Receita

Federal às fls. 61 daquele processo (documento anexo).

Por oportuno,  colaciono trecho do voto condutor  do acórdão

prolatado por esse e. TRE/GO no julgamento do referido recurso eleitoral nº 62-

91.2015, verbis:

“Ora,  as  doações  para  campanhas  eleitorais  são atos  facultados  às

pessoas físicas e jurídicas, com grande potencial  de repercussão na

legitimidade  dos  pleito,  por  essa  razão  se  submetem  a  um  regime

jurídico  específico,  de  modo  que  só  são  autorizadas  sob  certas

condições,  observados  os  limites  legais,  disciplinados  no  art.  25  da

Resolução TSE 23.406/2014, que regulamenta o art. 81 da Lei 9.504/97

nas eleições de 2014.

Assim; o critério legal a ser utilizado para aferição da renda bruta da

pessoa  jurídica  doadora  e  o  valor  declarado  a  Receita  Federal  do

Brasil, conforme dispõem os §§ 4' e 5° do srt. 25 da Re-,sciução TSE

23.406/2014.

(…)

A  ausência  de  declaração  de  rendimentos  à  Receita  Federal

impossibilita a apuração dos limites de doação constantes do inciso II

do caput do art. 25 da Resolução TSE 23.406/2014.

Com  efeito,  "o  faturamento  bruto  da  pessoa  jurídica  como  base  de

cálculo  do  montante  máximo  de  doação  advém da  necessidade  de

aferir  a saúde financeira da pessoa jurídica doadora, como forma de

evitar  a  fraude e o abuso do poder  econômico no  financiamento  de

candidaturas  eleitorais.  Empresa que apresentou faturamento  zerado
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no ano anterior ao do pleito eleitoral, não pode realizar doação". (TRE-

DF - RECURSO ELEITORAL (la INSTÂNCIA) n 42106, ACÓRDÃO n

5490 de 23/10/2013, Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCHS

Publicação: DjE - Diário de Justiça Eletrônico ±o TRE-DF, Tomo 211,

Data 08/11/2013, Página 03/04) (Original sem grifos).

(…)

Pois  bem,  considerando  que  a  Recorrente  em  2013  informou

faturamento bruto zerado à Receita Federal, de R$ 00,00 (fl. 61), e

efetuou  doação  à  campanha  eleitoral  de  2014  no  total  de  R$

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (fls. 147-162), praticou

ato  em  desatenção  à  legislação  então  vigente,  pois  excedeu  o

limite de doação de 2% do faturamento bruto do ano anterior  à

eleição em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ou seja,

todo o valor doado.

Conforme  a  jurisprudência  pacífica  dos  Tribunais  Eleitorais,  se,  na

declaração de rendimentos  entregue à Receita  Federal,  referente ao

ano  anterior  do  pleito,  foi  informado  faturamento  zerado,  deve  ser

considerado,  como  patamar  para  o  limite  de  doação  à  campanha

eleitoral, o próprio valor doado.”

Como se vê, o TRE/GO confirmou a sentença de primeiro grau

que condenou a empresa FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA nas sanções

do art. 81, § 2º, da Lei 9.504/97 (então vigente), apenas diminuindo ao mínimo

legal a  multa aplicada tendo em vista o valor considerável do montante, que,

mesmo no piso, já atingiu o patamar de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos

e cinquenta mil reais), razão pela qual,  mesmo diante da gravidade do ilícito,

entendeu-se razoável a redução da sanção.

Outrossim, não há dúvidas de que a referida empresa muito

embora não tenha declarado faturamento no ano anterior à doação (declarado

faturamento “zerado” na DIPJ), ainda assim resolveu realizar a doação ilícita (em

excesso) de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a campanha do

candidato  a Governador  Vanderlan Cardoso,  em 2014;  ou seja,  em  montante

considerável e relevante para financiar ilicitamente a chapa majoritária.
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Nesse  contexto,  a  doação  foi  relevante  e  grave  na

perspectiva da capacidade contributiva do doador (pessoa jurídica dirigida

pelo  requerido),  haja  vista  este  não  poderia  ter  doado  nada  para  a

campanha; uma vez que declarou à  Receita  Federal  ter  tido  faturamento

zerado no ano anterior. Porém, ilicitamente doou o valor considerável de     R$

250.000,00 totalmente fora de sua capacidade contributiva (que era zero), o

que, além disso, representou 5,5% do total de recursos arrecadados.

Destarte,  tem-se  que,  em  um  juízo  de  proporcionalidade,  o

ilícito (excesso de doação) foi    grave e apto   no caso concreto de forma a atrair

inexoravelmente a   inelegibilidade reflexa   prevista no   art. 1º, inciso I, alínea “p”,

da Lei Complementar nº 64/90.

II –  DA INELEGIBILIDADE COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO

E DA GRAVIDADE DO ILÍCITO

Consoante  já  dito,  pela  cópia  do  contrato  social  e  suas

alterações,  bem  como  de  informações  da  JUCEG,  o  candidato  ALCIDES

RIBEIRO FILHO, ora requerido, é sócio majoritário (com 95% de participação) e

administrador  das  FACULDADES  ALFREDO  NASSER,  razão  pela  qual,  na

qualidade  de  dirigente,  independentemente  de  ter  integrado  pessoalmente  a

relação processual da qual participou a pessoa jurídica por ele administrada, tem

para si atraída a incidência da inelegibilidade prevista na alínea “p” do inciso I da

LC nº 64/90, que tem natureza meramente reflexa. Vejamos.

O art.  1º,  inciso I,  alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90

dispõe, verbis:

“Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(…)
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p)  a  pessoa  física  e  os  dirigentes  de  pessoas  jurídicas

responsáveis  por  doações  eleitorais  tidas  por  ilegais por

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado

da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão,

observando-se o procedimento previsto no art. 22;      (Incluído

pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Trata-se de inelegibilidade meramente reflexa, e constitui efeito

secundário da condenação da procedência das representações por excesso de

doação,  não tendo natureza jurídica de sanção que deve ser  imposta  na sua

parte dispositiva.

Nesse sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

“A  inelegibilidade  referida  no  art.  1º,  inciso  I,  alínea p,  da  LC nº

64/1990  não é sanção imposta na decisão judicial  que condena o

doador a pagar multa por doação acima do limite legal (art. 23 da Lei

nº  9.504/1997),  mas  possível  efeito  secundário  da  condenação,

verificável se requerer registro de candidatura, desde que presentes

os  requisitos  exigidos.”  (TSE -  Agravo  Regimental  em Agravo  de

Instrumento  nº  9331,  Acórdão  de  19/05/2015,  Relator(a)  Min.

GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça

eletrônico, Tomo 123, Data 01/07/2015, Página 2/3)

Com efeito,  a inelegibilidade não possui natureza jurídica de

pena/sanção, mas se trata apenas de um requisito, ou seja, uma condição, para

que  o  cidadão  possa  ocupar  cargos  eletivos  da  maior  relevância  para  a

sociedade,  visando  proteger  e  assegurar  a  própria  legitimidade  do  sistema

democrático  e  a  probidade  administrativa,  nos  termos  do  art.  14,  §  9º,  da

Constituição Federal2.

2 STF: “Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de
inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigencia.” (STF
- MS 22.087/DF, rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 10/05/1996, p. 15.132)  
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Portanto, mesmo não tendo sido parte na representação por

excesso de doação,  o  dirigente  da pessoa jurídica sofre  esse efeito  reflexo e

secundário quando esta é condenada por excesso de doação, em representação

que seguiu o rito previsto no art. 22 da LC 64/90, não havendo que se falar em

qualquer violação à princípio constitucional.

Nesse sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

“ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.

1. Recebe-se como agravo regimental  o "agravo nos próprios autos",

interposto contra decisão monocrática do relator que negou seguimento

a  recurso  especial,  porquanto  infirma  tal  apelo  os  fundamentos  da

decisão agravada, ensejando a aplicação do princípio da fungibilidade.

2. Para a incidência das causas de inelegibilidade previstas no art. 1º

da LC nº 64/90, não se faz necessário que haja declaração expressa

nesse  sentido  na  representação  cuja  condenação  ensejou  o

indeferimento do registro. Precedente: Respe nº 261-20, rel. Min. Dias

Toffoli, PSESS em 27.9.2012.  3. A alínea p do inciso I do art. 1º da

LC nº 64/90 não exige, para a incidência da inelegibilidade, que os

dirigentes  das  pessoas  jurídicas  responsáveis  por  doações

eleitorais  irregulares  integrem  a  relação  processual  da

representação respectiva, mas tão somente que a doação irregular

tenha sido reconhecida por meio de decisão transitada em julgado

ou proferida por órgão colegiado.  A inelegibilidade não atinge a

pessoa  jurídica  condenada  na referida representação,  mas,  sim,

seus  dirigentes.  Agravo  nos  próprios  autos  recebido  como  agravo

regimental,  ao  qual  se  nega  provimento.”  (Agravo  Regimental  em

Recurso Especial Eleitoral nº 40669, Acórdão de 07/05/2013, Relator(a)

Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça

eletrônico, Tomo 103, Data 04/06/2013, Página 37 RJTSE - Revista de

jurisprudência do TSE, Volume 24, Tomo 3, Data 07/05/2013, Página

303)
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De outro lado, não é qualquer excesso de doação eleitoral que

configura a inelegibilidade da alínea “p”, mas apenas quando se infira, em um

juízo de proporcionalidade e razoabilidade, real  gravidade na prática do referido

ilícito eleitoral. 

Outrossim,  a    gravidade   pode ser inferida quando o valor do

excesso de doação é expressivo, tendo  o doador efetuado doação muito acima

do que poderia doar (ou seja, de sua capacidade contributiva); ou, então, que o

valor desse excesso elevado seja relevante dentro do contexto da campanha em

que foi efetivado.

Nesse sentido, confira-se precedente do TSE, verbis:

“ELEIÇÕES  2016.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.

REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  DEFERIDO.  CARGO.  VEREADOR.

CAUSA  DE  INELEGIBILIDADE.  ART.  1º,  I,  P,  LC  Nº  64/90.

CONDENAÇÃO  EM  REPRESENTAÇÃO  POR  DOAÇÃO  ACIMA  DO

LIMITE  LEGAL.  VALOR  ÍNFIMO.  DOAÇÃO  PARA  A  PRÓPRIA

CAMPANHA  ELEITORAL.  APLICAÇÃO  DOS  POSTULADOS  DA

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE.

POTENCIALIDADE  PARA  MACULAR  OS  VALORES

RESGUARDADOS  PELO  ART.  14,  §  9º,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA

REPÚBLICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA

DECISÃO AGRAVADA.  INCIDÊNCIA  DO ENUNCIADO DA SÚMULA

Nº 26 DO TSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.  A simples

reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço

de  alguns  pontos,  sem  que  haja  no  agravo  regimental  qualquer

elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da

Súmula  nº  26  do  TSE.  2.   O  art.  1º,  I,  p,  do  Estatuto  das

Inelegibilidades  pressupõe  o  exercício  de  um  juízo  de

proporcionalidade pela Justiça Eleitoral para a sua aferição, sendo

desnecessário  perquirir  acerca  do  abuso  do  poder  econômico,

tampouco  em  potencialidade  para  afetar  a  normalidade  e  a

legitimidade das eleições, porquanto tal entendimento induziria ao

esvaziamento  do  conteúdo  da  alínea  em questão.  Quanto  a  tais
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abusos, o legislador deles tratou especificamente no art. 1º, I, d, do

Estatuto das Inelegibilidades. 3.  O telos subjacente do art. 81 da Lei

das  Eleições,  revogado  recentemente  pela  Lei  nº  13.165/2015,

consiste em salvaguardar a legitimidade, normalidade e a higidez das

campanhas  eleitorais,  de  sorte  a  coibir  eventuais  fraudes  no  seu

financiamento. A conduta reprovável no dispositivo em comento é a

doação excessiva quando comparada à capacidade contributiva do

próprio doador.  A lisura e a legitimidade do pleito não são bens

jurídicos  tutelados  pela  norma  em  questão,  sendo,  portanto,

irrelevante para a aferição da causa de inelegibilidade saber se a

doação  excessiva  acarretou  ou  não  o  desequilíbrio  do  prélio

eleitoral. 4.   In  casu,  o  TRE/MG deferiu  o  registro  do  agravado  por

entender que o valor doado em excesso não é expressivo e que teria

sido  doado  pela  empresa  do  próprio  candidato  em  prol  de  sua

campanha. 5.  Conclusão diversa imporia ao agravado pena extramente

gravosa e desproporcional (aplicação de inelegibilidade) ao desvalor da

conduta  praticada  (doação  de  pequeno  valor  para  financiamento  da

própria  campanha).6.   Agravo  regimental  desprovido.”  (Recurso

Especial  Eleitoral  nº  8279,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  LUIZ  FUX,

Publicação:   DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Tomo  158,  Data

16/08/2017, Página 134)

No referido caso, a doação era de pequeno valor. Com efeito,

conforme se infere do inteiro teor disponível no site do TSE, a pessoa jurídica

havia doado a módica quantia de R$ 3.115,00 (três mil, cento e quinze reais) para

a campanha,  enquanto  que a doação autorizada por  lei  estava limitada a R$

1.196,46 (um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), o que

acarretou o excesso no montante de apenas R$ 1.918,54 (um mil, novecentos

e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos).

Portanto, entendeu-se que seria desproporcional um excesso

de doação de apenas R$ 1.918,54 atrair a inelegibilidade prevista na alínea “p” do

inciso  I  do  art.  1º  da  LC  64/90.  De  fato,  verifica-se  que  uma  interpretação

teleológica  da  norma  excluí  de  sua  incidência  os  pequenos  e  irrelevantes
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excessos  de  doação,  que  se  afigurem  desproporcionais  para  atrair  a

inelegibilidade. 

No presente caso, porém, a doação foi relevante e grave na

perspectiva da capacidade contributiva do doador (pessoa jurídica dirigida

pelo  requerido),  haja  vista  este  não  poderia  ter  doado  nada  para  a

campanha; uma vez que declarou à  Receita  Federal  ter  tido  faturamento

zerado no ano anterior. Porém, ilicitamente doou o valor considerável de     R$

250.000,00 totalmente fora de sua capacidade contributiva (que era zero), o

que, além disso, representou 5,5% do total de recursos arrecadados.

Ressalte-se, ainda, que a doação de R$ 250.000,00 (duzentos

e cinquenta mil reais) foi a  7ª maior dentre as quarenta recebidas na referida

candidatura,  representando,  como  já  dito,  5,5%  do  total  de  recursos

arrecadados. 

Outrossim,  quando  olhamos  somente  para  as  doações

realizadas por terceiros,  excluído o próprio candidato Vanderlan que realizou

aporte de R$ 2.058.000,00 (dois milhões e cinquenta e oito mil reais), tem-se que

o percentual sobe para quase 11% do total do valor arrecado dessa forma.

Destarte, no presente caso não se pode falar em doação de

pequena monta ou irrelevante, notadamente quando considerada a flagrante

incapacidade financeira da pessoa jurídica doadora para doar a expressiva

quantia financeira de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), quando

não poderia ter doado nada, consoante assentado no acórdão do TRE/GO.

Sobre o tema, vale colacionar precedentes do TRE-PR e do

TRE-SP, verbis:

“REGISTRO  DE  CANDIDATURA -  DOAÇÃO ACIMA DO  LIMITE

LEGAL  POR  DECISÃO  COLEGIADA DA JUSTIÇA  ELEITORAL

(ART. 81, DA LEI 9.504/97) -- CONDIÇÃO DE INELEGIBILIDADE
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PREVISTA NO  ART.  1º,  I,  p,  da  LC  64/90. 1.As  condições  de

elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no momento

do registro de candidatura.  2. A imputação de inelegibilidade da

alínea  p  do  artigo  1º,  inciso  I,  da  LC  64/90  decorre  da

condenação da pessoa física e dos dirigentes da pessoa jurídica

e  impede  que  o  registro  da  candidatura  seja  deferido.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO.” (TRE-PR - PROCESSO nº 73847,

Acórdão  nº  47491  de  03/08/2014,  Relator(a)  ROBERTO

BRZEZINSKI  NETO,  Publicação:  PSESS -  Publicado  em Sessão,

Data 03/08/2014)

“REGISTRO DE CANDIDATURA - pedido de registro de candidatura

para  o  cargo  de Deputado  Estadual  -  impugnação  oferecida  pela

Procuradoria Regional Eleitoral - condenações da pessoa jurídica por

doações acima do limite legal nas eleições de 2010 e 2012 - pré-

candidato  sócio  e  administrador  da  empresa  -  concedido  efeito

suspensivo pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral à Representação

n°  56-37.2013.6.26.0166,  afastando  a  inelegibilidade  aventada  -

Representação  n°  87-07.2012.6.26.0000  transitada  em  julgado

24/05/2012 - incidência do artigo 1°, inciso, I, alínea "p", da Lei

Complementar n° 64/90 - inelegibilidade do sócio administrador

- impugnação acolhida - pedido de registro de candidatura ao

cargo de deputado Estadual indeferido.”  (TRE-SP -  REGISTRO

DE  CANDIDATO  nº  104607,  Acórdão  de  20/08/2014,  Relator(a)

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ,  Publicação:  PSESS -  Publicado  em

Sessão, Data 20/8/2014)

Destarte, na linha das referidas premissas jurídicas, verifica-se

no  presente  caso  concreto  o(a)  requerido(a)  encontra-se  enquadrado  na

inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea “p”, da Lei Complementar nº 64/90.

III – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:
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a) seja o requerido notificado no endereço constante do seu

pedido de registro para apresentar defesa, se quiser, no prazo legal, nos termos

do art. 4º da LC 64/90;

b) a  produção  de  todos  os  meios  de  provas  admitidas  em

direito, especialmente a juntada da prova documental em anexo; 

c) após  o  regular  trâmite  processual,  seja  indeferido em

caráter definitivo o pedido de registro de candidatura do requerido.

Goiânia, 21 de agosto de 2018.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral
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