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ELEIÇÕES 2016. 1 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO MANDATO ELETIVO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PREFEITO E VICEPREFEITO ELEI1OS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
CASSAÇÃO DOS MANDATOS. SÚMULAS Nos 24 E
72/TSE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
MATERIA
C0NTROVERTID6J AMPLAMENTE DEBATIDA NA
CORTE REGIÕNAL. RECEBIMENTO PELO
CANDIDATO DE V\LOR DOADO POR SUA SOBRINHA.
IRREGULARIDADÉ DE NATUREZA CONTÁBIL QUE
ENSEJOU A DESIPROVAÇÃO DAS CONTAS. ILÍCITO
ELEITORAL DE JABUSO DE POQER. CLÁUSULA
GERAL. CONFIGURAÇAO PRESSUPÕE LESÃO
EFETIVA OU CONCRETAMENTE PERCEBIDA.
ANTERIOR DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, POR Si
SÓ, NÃO CARAC1IERIZA OFENSA À NORMALIDADE E
PROCEDÊNCIA.
À LEGITIMIDADE
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Histórico da demanda
A controvérsia é relacionada à doação realizada pela
sobrinha do recorrente, no início do período eleitoral, no
valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), decorrente de
acordo entre familiares, oriundo da doação, em vida, da
mãe do candidatoJ de imóvel para um dos quatro irmãos.
A partir desse kato, o partido político (PSB - Diretório
Municipal) autor dia Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (AIME) alaga que, do valor doado, R$50.000,00
(cinquenta mil reis) foram usados na campanha do
recorrente nas Eleições Municipais 2016, de modo a
configurar o ilícito eleitoral do abuso do poder econômico,
uma vez que o montante não integrava o patrimônio ou a
renda do candidato à época do pedido de registro de
candidatura.
Admissibilidde do recurso especial eleitoral
Não incidência das Súmulas n0 24 e 72/TSE,
porquanto a quéstão controvertida foi amplamente
debatida pela Corte de origem, afastando, assim, a
ausência de prequestionamento da matéria e viabilizando,
inclusive, nova valoração dos fatos sem o
incursionamento no acervo probatório.
poder econômico
A conduta cnsiderada abusiva deve sempre
pressupor uma leão aos bens jurídicos tutelados pela
Carta da Repúblic - vetores axiológicos da normalidade
e legitimidade das eleições -, tornando-se, por
consequência, inviável o reconhecimento de uma
afetação do bem jUrídico sem a demonstração empírica
dessa lesão.
A desaprovaçã das contas do candidato, por si só,
não caracteriza, utomaticamente, o abuso do poder
econômico. O ilíc to eleitoral de abuso do poder é
cláusula geral
e apresenta conceito jurídico
indeterminado, qi e deve ser aferido diante da
objetividade das b izas normativas, como a (i) gravidade
da conduta a dem nstrar sua relevância jurídica, diante
da desproporcior lidade da utilização do poder
econômico frente
características das eleições, e o (ii)
desequilíbrio na d sputa eleitoral ou evidente prejuízo
potencial à normalu ade e à legitimidade do pleito.
Tratando-se a n rma de uma cláusula geral, os limites
entre o lícito e o ii cito não podem ser presumidos pelo
juiz, senão difun udos em termos nítidos, sob a
subordinação de qt a conduta só terá relevância jurídica
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quando, ingressando na zona do ilícito, provocar um
mínimo de aIterção no bem jurídico, o que deve ser
demonstrado empiricamente na decisão.
A jurisprudênia desta Corte Superior é firme no
sentido de que a cassação de diploma de detentor de
mandato eletivo exige a comprovação, mediante provas
robustas admitids em direito, de abuso de poder grave o
suficiente a ensejar essa severa sanção, sob pena de a
Justiça Eleitoral substituir-se à vontade do eleitor.
Precedentes.
A circunstância fática consistente em irregularidade
contábil que levou à desaprovação das contas do
recorrente, por Isi só, desacompanhada de outros
elementos concretos estruturados em dados empíricos,
capazes de evidenciar ofensa à normalidade e à
legitimidade das leições, não permite o reconhecimento
do abuso do poJer econômico de modo suficiente a
ensejar a grave sanção da cassação do mandato eletivo.
Conclusão
Recurso especial provido, para julgar improcedente a
AIME, prejudicado o agravo regimental interposto pelo
PSB.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em dar provimento ao rcurso especial eleitoral, para julgar
improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo, e julgar prejudicado
o agravo regimental, nos termos do voto do Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 19 de março dê 2019.

MINISTRO LUIS FLIPE SALOMAO - REDATOR PARA
0 ACÓRDÃO
/
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RELÁTÓRIO

O SENHOR MINISTRÕ OG FERNANDES: Senhora Presidente,
na origem, o recorrente Marco Cesar de Paiva Aga e Arnaud Rubens Rodrigues
de Araújo, ocupantes dos cargos de prefeito e de vice-prefeito, respectivamente,
do Município de Casa BrancalSP, tieram ação de impugnação de mandato
eletivo ajuizada contra eles pelo Partdo Socialista Brasileiro (PSB), devido a
suposta doação civil realizada pela sobtinha do recorrente, Gabriela Teixeira Aga,
no montante de R$ 60.000,00, dos quais R$ 50.000,00 teriam sido utilizados,
segundo assevera a agremiação recorrida, indevidamente na campanha de seu tio
ao cargo de prefeito nas eleições de 2016.
O recorrente declarou, em sua prestação de contas, que o
montante em questão era provenierite de recursos próprios, oriundos de
doação derivada de "acerto familiar", tendo omitido, segundo o partido
recorrido, a real origem dos recursos utilizados em sua campanha à Prefeitura
do Município de Casa Branca/SP.
Lançou-se dúvida acerca das circunstâncias da referida
doação nos autos da ação de i prestação de contas de no 34810.2016.6.26.0039, a qual concluiu pela desaprovação das contas de
campanha do recorrente, com esteio Ino fato de que os valores doados por
Gabriela Teixeira Aga não pertenciam à esfera patrimonial dele à época de seu
registro de candidatura ao cargo de prefeito, bem como com base em
informação do próprio Marco Cesar de Paiva Aga, que "[...] declarou possuir
apenas duas cadernetas de poupança, cada uma no valor de R$ 198,00 [...J, e
um imóvel no valor de R$ 800.000,00

(fi. 723).

Seguiu-se sentença dondenatória do Juízo da 39a Zona
Eleitoral de Casa Branca, que determinou a cassação dos mandatos de
prefeito e de vice-prefeito concedidos aos candidatos Marco Cesar de Paiva
Aga e Arnaud Rubens Rodrigues ide Araújo, respectivamente, ante a
configuração de abuso do poder econônico por captação ilícita de recursos.
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recurso eleitoral, oportunidade na
que determinou a cassação

de seu mandato eletivo.
Sobreveio, então, a

to regional (fis. 704-732), que, por

unanimidade, afastou as prelimina

de nulidade e, por maioria, manteve

intacta a sentença de primeiro grau

determinou a cassação do mandato

eletivo do recorrente, ao negar provi

ao recurso.

O acórdão regional foi ssim ementado (fl. 704):
RECURSO ELEITORALJ AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. CANDIDATO AOS CARGOS DE PREFEITO E DE
VICE-PREFEITO. ELEITpS. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO. SUPOSTA PRÁTICA DE SIMULAÇÃO NA FORMA
DE DOAÇÃO CIVIL PARA CANDIDATO, DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL, PARA APLICAÇÃO NA CAMPANHA A TÍTULO DE
RECURSOS PRÓPRIOS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO E CASSAÇÃO DOS MANDATOS. RECURSO.
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, DE AUSÊNCIA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, DE VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AFASTADAS. MÉRITO. ÜTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS
EM DOAÇÃO FAMILIARI APÓS O REGISTRO DE CANDIDATURA.
MONTANTE QUE NO PODERIA SER UTILIZADO NA
CAMPANHA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 15 E 19
DA RESOLUÇÃO TSE N° 223.463. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Os embargos de declaração opostos (fis. 742-749) foram
rejeitados (fis. 768-782).
A fim de obstar a

do aresto regional -

mantenedor da sentença que

a cassação dos mandatos de Marco

César de Paiva Aga e de Arnaud R

Rodrigues de Araújo -, o recorrente,

incidentalmente, requereu a con

de efeito suspensivo antecedente à

interposição do recurso especial, com.o objetivo de se aguardar o trânsito em
julgado do feito para a aplicação das conclusões derivadas das instâncias
extraordinárias (fls. 784-788).
A Presidência do Tri

Regional Eleitoral de São Paulo

indeferiu o pedido, sob o argumer

de que "[ ... ] a concessão de efeito

suspensivo ao recurso especial depe

da demonstração do fumus boni iuris
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e do periculum in mora, requisitos a s€r [sic] extraídos das razões lançadas no
próprio recurso especial [...]" (fi. 795). íi
Marco Cesar de Paiva Aga interpôs, então, apelo nobre,
fundamentado no art. 276, 1, a e b, doCódigo Eleitoral, no qual aponta violação
ao art. 93, IX, da Constituição Federae aos arts. 319, li e III, 341, ii, e 375 do
Código de Processo Civil/2015.
Indica dissídio jurisprt dencial com os seguintes acórdãos do
TSE: RO n° 4443-44/DF, reI. Min. M rcelo Ribeiro, julgado em 10.12.2011, e
REspe n° 184/RS, rei. Min. Luci ina Lóssio, julgado em 11.06.2014,
transcrevendo a íntegra desses julgada
Alega, também, ofe
23.463/2015, visto que não ficou

aos arts. 13, 15 e 19 da Res.-TSE n°
ovado, cabaimente, que a doação em

questão é ilícita, não havendo falar,

em cassação de mandato.

Assevera que "[ ... ] as i ltimas declarações de imposto de renda
[...] comprovam, por si só, aptidão fin nceira para o uso de R$ 50.000,00 em
sua campanha" (ti. 815).
Reforça que, "conforne escritura de doação lavrada em
19/02/2014, a mãe do recorrente dooLI ao irmão Marco Antonio de Paiva Aga
imóvel pertencente a [sic] família" (fis. 815).
Requer, por fim, em suas razões recursais, a "E...] imediata
concessão de efeito suspensivo ao 1,presente recurso especial (...], pois a
petição inicial é inepta por não indicar qual teria sido o fato que justificaria o
abuso do poder econômico E...]" (fIs. 818-819), condição tida como apta a
ensejar a cassação dos mandatos
A Presidência do TR

SP, em juízo de prelibação, admitiu o

apelo especial, visto que "[ ... ] os

andamentos trazidos pelo recorrente

demonstram a presença do fumus bc

iuris e do penculum in mora, sobretudo

se considerarmos a possibilidade

sucesso de seu recurso na Corte

superior" (fis. 854), oportunidade na qul deferiu o efeito suspensivo ao recurso
especial a fim de que a parte fosse mntida no cargo até ulterior deliberação
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O PSB apresentou ccntrarrazões (fis. 887-900), ocasião em
que frisou a incompatibilidade do vlor doado pela sobrinha do recorrente,
Gabriela Teixeira Aga, visto que ela auferiu, no ano-calendário de 2015, R$
149.917,11, o que lhe possibilitaria doar somente R$ 14.991,71 (10% da
receita bruta anual), valor inferior aos F$ 60.000,00 doados ao recorrente.
Destaca, ainda, o partido recorrido que a doação feita em vida
pela genitora ao irmão do recorrente foi negócio jurídico celebrado em 2010 e
que a doação da filha do beneficiárid do imóvel - sobrinha do recorrente somente se deu em 26.8.2016, após , período de registro de candidatura de
Marco Cesar de Paiva Aga.

1

Destarte, a agremiaão repisa que o abuso do poder
econômico perpetrado pela parte recorrente desequilibrou o pleito, além de ter
influenciado no resultado das eleições,! o que, segundo assevera, implica perda
da legitimidade e da higidez da corrida eleitoral
Por fim, o recorrido se manifesta pela imediata execução do
aresto regional, o qual concluiu

i configuração do abuso do poder

econômico - e, consequentemente pela cassação do mandato eletivo
outorgado ao recorrente -, oportu

e em que formula pedido liminar de

contracautela (fi. 900), com o obj

io de reverter o efeito suspensivo

concedido pela Presidência do TRE/S ao apelo especial interposto por Marco
Cesar de Paiva Aga.
Em 9.8.2018, em

monocrática de lavra do então

relator, Ministro Napoleão Nunes

ia Filho (fis. 920-922), registrou-se a

coexistência do pedido de contr

itela formulado em contrarrazões ao

presente recurso especial (fI. 900) co

pedido de mesmo objeto formulado

nos autos da AC n°0600665-31.2018. 00.0000 (PJe).
Em 29.6.2018, naq

feito, indeferiu-se o pedido liminar de

contracautela, sob o argumento de q

autor daquela ação cautelar (aqui,

recorrido) não logrou êxito em demon

ir a inexistência do perigo da demora

apta a revogar a concessão do

suspensivo concedido pelo Tribunal

regional, tampouco a inviabilidade do

nobre.
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Após a negativa de

na referida ação cautelar, o

PSB apresentou pedido de extinção do feito sem julgamento do mérito, o qual
foi homologado, restando apenas a
Da negativa de co

dos presentes autos.
autela foi interposto agravo regimental

(fis. 937-946), no qual o partido recor

o afirma que esta Corte Superior possui

exegese distinta daquela perfilhada

lo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

em sua decisão, visto que, segundo

afirmado pela parte, a decisão apta a

suspender os efeitos de acórdãos n ionais deve ser oriunda desta Corte, e
não das instâncias ordinárias, motivo pelo qual se faz imperiosa "a revisão da
decisão do ministro relator que mantdve a liminardeferida pela presidente do
Tribunal regional em recurso especial [...]" (fi. 946).
Nas contrarrazões ao agravo regimental, o recorrente reitera
que as provas carreadas aos autos no são suficientes para evidenciar "[...] a
ilicitude dos recursos e o abuso de poder econômico, o que torna efetiva a
plausibilidade de reforma do acórdão rcorrido" (fi. 954).
Repisa que o presente recurso especial "[...] é interposto
exatamente contra a presunção de I abuso de poder e a inexistência da
gravidade e relevância jurídica do ilícito que justifiquem a cassação do
mandato eletivo" (fi. 954).
A Procuradoria-Geral Eleitoral (fis. 959-962) se manifestou pela
negativa de seguimento ao recurso: especial e, consequentemente, pela
revogação do efeito suspensivo atribuido ao apelo nobre pela Corte regional,
com a imediata comunicação ao Tribijinal de origem a fim de que seja dado
pronto cumprimento ao aresto regional
É o relatório.
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O SENHOR MIN
Presidente, trata-se de recurso

OG FERNANDES (relator): Senhora
1 interposto por Marco Cesar de Paiva

Aga de acórdão do TRE/SP, o qual por maioria, confirmou a sentença de
procedência do pedido formulado em

de impugnação de mandato eletivo

de cassação dos mandatos de prefe

e de vice-prefeito de Marco Cesar de

Paiva Aga e de Arnaud Rubens Rodr ues de Araújo, respectivamente, eleitos
em 2016 no Município de Casa Branc
De início, verifica-se
bem como a legitimidade e o i
apelo nobre, o qual foi subscrito

tempestividade do recurso especial,
recursal da parte na interposição do
advogado devidamente habilitado nos

autos.
A controvérsia cinge-se, em síntese, às condições em que
ocorreu a doação de R$ 60.000,00 realizada por Gabriela Teixeira Aga sobrinha de Marco Cesar de Paiva Aga - durante a campanha eleitoral de seu
tio ao cargo de prefeito do Município d$ Casa Branca/SP.
Consta dos autos que o recorrente - malgrado tenha declarado
duas cadernetas de poupança no vaI 4r de R$ 198,00 cada uma, além de um
imóvel no valor de R$ 800.000,00 -! injetou parte da doação feita por sua
familiar (R$ 50.000,00) em sua prpria campanha, a título de "recursos
próprios", após o período de regi
contraria os arts. 15 e 19 da Res.-TSE
Art. 15. O candidato e
título de recursos prá
mediante empréstimos
em instituições financei
pelo Banco Central do
estejam caucionados
momento do registro
capacidade de pagam
atividade econômica.
Art. 19. Os bens e/ou
pessoas físicas devem

de sua candidatura, o que, em tese,
23.463/201 5, que assim dispõem:
partidos políticos não podem utilizar, a
s, recursos que tenham sido obtidos
soais que não tenham sido contratados
ou equiparadas autorizadas a funcionar
sil e, no caso de candidatos, que não
bem que integre seu patrimônio no
candidatura, ou que ultrapassem a
decorrente dos rendimentos de sua
estimáveis em dinheiro doados por
produto de seu próprio serviço, de
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suas atividades econôi
seu patrimônio.

e, no caso dos bens, devem integrar

§ 1° Os bens próprios Jo candidato somente podem ser utilizados
na campanha eleitoral uarido demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período interior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.
O recorrente, a fim

purgar a configuração do abuso do

poder econômico concluída pelo J

de primeiro grau e pelo TRE/SP, repisa

que "[ ... ] as últimas declarações de

posto de renda [ ... ] comprovam, por si

só, aptidão financeira para o uso de

50.000,00 em sua campanha" (fI. 815).

Explica, ainda, que alescritura de doação de imóvel de sua
genitora a seu irmão — pai da doador — foi o fato que ensejou a transferência
do "[...] valor como forma de compenação ao tio no importe de R$ 60.000,00
[...J" (fi. 815).
Contudo, na verdade, conquanto o recorrente sustente,
reiteradamente, que não ficou configu o o abuso do poder econômico nem a
prática de captação e gastos ilícitos

recursos, para se concluir de forma

diversa da delineada pelas instâncias

linárias, far-se-ia imprescindível nova

análise dos elementos fático-prob

os, o que é vedado nesta fase

processual.
Ao compulsar o aresto regional, nota-se que este foi pródigo na
indicaçãode provas que o levaram a concluir pela configuração do abuso do
poder econômico por captação ilícita d4 recursos.
Esta Corte já decidiu
Se o Tribunal a quo a
atinente ao valor da prov
do recurso especial; os f
prova, resultam da a
inalterável no julgamento

:a mal ou deixa de aplicar norma legal
incorre em erro de direito, sujeito ao crivo
s, todavia, que se reconhecem à vista da
liação desta, e constituem premissa
) recurso especial.

(AgRgMC n° 2.254/SE, r

Min. Ari Pargendler, DJ de 14.11.2007)

Por elucidativa, tra

a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. TÊCNICA DE JULGAMENTO. FATOS
RECONHECIDOS NA 1 INSTÂNCIA ORDINÁRIA E EFEITOS
JURÍDICOS DELES DECbRRENTES.
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Se o Tribunal a quo j aplica mal ou deixa de aplicar norma legal
atinente ao valor da prova, incorre em erro de direito, sujeito ao crivo
do recurso especial; os fatos, todavia, que se reconhecem à vista da
prova, resultam da vaiiação desta, e constituem premissa
inalterável no julgamento, do recurso especial.
k feito jurídico que se extrai dos fatos
Outra coisa é o e
reconhecidos na instâhcia ordinária. Se esses fatos não se
enquadram no âmbito da norma jurídica aplicada, a questão tem
natureza jurídica e pode ser revisada no julgamento do recurso
especial.
E.. .1.
4. Agravo regimental deprovido.
No caso, o TRE/SP, ao confirmar a sentença de primeiro grau,
concluiu, com base em diversas provas coligidas nos autos, pela configuração
da prática do abuso do poder econômico por captação ilícita de recursos
perpetrada pelo recorrente.
Dessa forma, não obs4nte a parte assevere que não teria sido
demonstrado o fato que ensejou a caracterização do abuso do poder
econômico, tampouco sua repercussão nas eleições,
O conhecimento da alégação do recurso especial de que não
ficou demonstrado qilie o abuso não ostentou gravidade
suficiente para vulnerar o equilíbrio na disputa eleitoral, mostrase inviável nesta iiistância extraordinária, a teor dos
Enunciados Sumulares 7 do Superior Tribunal de Justiça e 279
do Supremo Tribunal Fëderai.
(REspe no 941-81/T0, rei. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de 7.3.2016)
Assim, a pretensão j do recorrente em ver afastada a
configuração da prática de abuso do poder econômico choca-se com a
necessidade de nova análise do àcervo fático-probatório, defesa pelo
Enunciado Sumular n° 24 do TSE, segundo o qual "não cabe recurso especial
eleitoral para simples reexame do conjinto fático-probatório".
Não bastasse isso, o rcorrente interpõe apelo nobre e suscita
dissídio jurisprudencial entre o assentdo pelo TRE/SP nos presentes autos e
os seguintes acórdãos do TSE: RO n° 4443-44/DF, rei. Min. Marcelo Ribeiro,
julgado em 11.12.2011, e REspe n° 164/RS, rei. Mm. Luciana Lóssio, julgado
em 11.06.2014, transcrevendo a ementa desses julgados.
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No ponto, indica que, nesses julgados, houve "[...] a aferição
da gravidade e relevância jurídica do ilícito para aplicação da sanção prevista
no § 20 do art. 30-A da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 [ ... ]" (fi. 812).
Entretanto, nota-se que a parte, tão somente, procedeu à
juntada da íntegra dos respectivos acôrdãos (fls. 824-852), sem, contudo,
realizar o devido cotejo analítico,
contextos fáticos daqueles julgados
Por pertinente, segue

pouco demonstrar a similaridade dos
o aresto ora questionado.
do parecer ministerial acerca da

matéria (fI. 960):
O dissenso não foi devidamente caracterizado, uma vez que o
recorrente não se cliesincumbiu do ônus de realizar o
necessário cotejo analítico entre os arestos supostamente
divergentes, limitando-se a transcrever as ementas dos
acórdãos tidos como pradigmas.
Destarte, é de rigor aplicação do Verbete Sumular n° 28
desta Corte, o qual preceitua que:
A divergência jurispridencial que fundamenta o recurso
especial interposto com base na alínea b do inciso 1 do art. 276
do Código Eleitoral so:mente estará demonstrada mediante a
realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática
entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.
Por fim, no que se rfere à tese defensiva de "[...] que a
petição inicial não aponta qual teria sido o fato que justificaria o abuso de
poder econômico, nem, tampouco, qual teria sida [sic] a consequência nefasta
para as eleições [...J" (fi. 810), melhor sbrte não socorre o recorrente.
Isso porque do
interposto e a fundamentação do
não houve debate perante a Corte

entre as razões do recurso especial
regional ora questionado extrai-se que
ional acerca da mácula do petitório

inaugural no que toca à abordagem da
Frise-se que

não foram opostos embargos de

declaração com o objetivo de sanar evéntual vício nesse sentido.
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Na verdade, carece a irresignação do recorrente do
indispensável pressuposto processjal específico do prequestionamento,
peculiar ao recurso especial.
Dessa forma, constatáda a ausência de emissão de juízo de
valor, por parte da Corte region9' acerca da tese defensiva posta, tão
somente, nas razões do apelo nobre, Lem como a falta de demonstração de tal
vício na oposição dos aclaratórios, $ de rigor seja aplicado o Enunciado
Sumular n° 72 do TSE, segundo o qual "é inadmissível o recurso especial
eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e
não foi objeto de embargos de declaração".
Por elucidativo, segue trecho da manifestação ministerial
(fI. 960v.), por bem resumir a questão:
[...] O recorrente suscita àiinda violação aos arts. 319, II e III, 341,11 e
375 do Código de Processo Civil, por considerar que "a petição
inicial não aponta qual féria sido o fato que justificaria o abuso de
poder econômico iierre arrpouco qual teria sido a consequência
nefasta para as eleições" (fis. 810).
Referida controvérsia, novamente, não constitui objeto de exame
nos arestos regionais, e Itambém carece do indispensável requisito
do prequestionamento, nos termos do que exposto no capítulo
anterior desta manifestação ministerial.
Apenas para fins
esclarecimento, destaca-se que a única
falha atribuída à peça exordial que se discutiu perante o Tribunal a
quo diz respeito à sup'osta ausência de qualificação dos réus,
matéria vencida pelo órgão de segundo grau [...].
Ante o exposto, considérando a) a impossibilidade de reexame
do acervo fático-probatório dos autos (Enunciado Sumular n° 24 do TSE); b) a
ausência de comprovação de dissídicjurisprudencial (Enunciado Sumular n°
28 do TSE); e c) a inauguraçãà dé tese defensiva somente na via
extraordinária (Enunciado Sumular n° 12 do TSE), com fundamento no art. 36,
§ 60, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao
recurso especial para confirmar a cassção dos mandatos outorgados a Marco
Cesar de Paiva Aga e a Arnaud

Rodrigues de Araújo, ocupantes dos

cargos de prefeito e de

do Município de Casa Branca/SP,

respectivamente.
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Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental
interposto pelo PSB.
Oficie-se ao President do TRE/SP para que adote as medidas
necessárias à execução de seu arésto regional. Encaminhe-se cópia do
presente acórdão, uma vez lavrado.
É como voto

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhora
Presidente, peço vista dos autos.

REspe n°494-51.2016.6.26.0039/SP
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 494-51.2016.6.26.0039/SP. Relator: Ministro Og
Fernandes. Recorrente: Marco César de Paiva Aga (Advogados: Diogo
Leonardo Machado de Meio - OAB: 206671/SP e outros). Recorrido: Partido
Socialista Brasileiro (PSB) - Municipl (Advogados: Marcos Paulo Ferian OAB: OAB: 3376571SP e outro).
AgR-REspe n° 494-51 .2016.6.26.0039/SP. Relator: Ministro Og
Fernandes. Agravante: Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Municipal
(Advogado: Marcos Paulo Ferian - OAB: 337657/SP). Agravado: Marco César
de Paiva Aga (Advogados: Diogo Leonardo Machado de Meio - OAB:
206671/SP e outros).
Usaram da palavra, pelo recorrente, o Dr. Daniane Mângia
Furtado, pelo recorrido, o Dr. Rogério Braz Mehanna Khams e, pelo Ministério
Público Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros.
Decisão: Após o voto do relator, negando provimento ao
recurso especial eleitoral e julgando prejudicado o agravo regimental, pediu
vista o Ministro Luis Felipe Salomão.
Aguardam os Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, Luís Roberto Barroso, Édson Fachin e Rosa Weber.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Fachin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Admar
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 19.12.2018.
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VOTÔ -VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Senhora
Presidente, nos termos do resumo apresentado pelo eminente Ministro Og
Fernandes - relator, "trata-se de reci
de Paiva Aga de acórdão do TRE

especial interposto por Marco Cesar
11

o qual, por maioria, confirmou a

sentença de procedência do pedido

em ação de impugnação de

mandato eletivo de cassação dos m

de prefeito e de vice-prefeito de

Marco Cesar de Paiva Aga e de

Rubens Rodrigues de Araújo,

respectivamente, eleitos em 2016 no

de Casa BrancalSP'.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
(TRE/SP) admitiu o recurso especial e deferiu efeito suspensivo "para que o
recorrente seja mantido no cargo, ou a este reconduzido, até o julgamento final
do apelo extremo" (fI. 854).
Iniciado o julgamento do recurso especiaí na última sessão
jurisdicional em 19.12.2018 - após as sustentações orais dos procuradores de
ambas as partes e a manifestação do Vice-Procurador-Geral Eleitoral
Humberto Jacques de Medeiros pelõ desprovimento do recurso de Marco
César de Paiva Aga, ao que seguiu, na mesma linha do parecer ministerial, o
voto do eminente Ministro relator pelonão provimento -, pedi vista dos autos
para melhor exame da matéria concernente à configuração do abuso de poder
econômico.
O voto do eminente relator foi amparado, primeiramente, no
óbice da Súmula n° 24/TSE, assentando que, "para se Concluir de forma diversa
da de/meada pelas instâncias ordinárias, far-se-ia imprescindível nova análise dos
elementos fático-probatói'ios, o que é vedado nesta fase pmcessuaf'.
Outrossim, o douto Ministro Og concluiu que o recorrente
"procedeu apenas à juntada da íntera dos respectivos acórdãos (fis. 824852), sem, contudo, realizar o devido ôotejo analítico, tampouco demonstrar a
similaridade dos contextos fáticos daqueles julgados com o aresto ora
questionado", de modo a aplicar a Súmula n° 28/TSE.
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A final, no ponto refórente à tese defensiva articulada com
fundamento na ausência de
caracterizaria o abuso do poder

- na petição inicial - sobre qual fato
ico, ou qual seria a consequência

nefasta para as eleições, o eminentei Ministro relator Og Fernandes concluiu
inexistir debate perante a Corte Regional acerca da mácula do petitório
inaugural no que toca à abordagem da questão, ensejando a incidência da
Súmula n° 72/TSE.
É o relatório complementar.
2. A meu ver, considiero preenchidos os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial, porquanto tempestivo o apelo,
fundamentado na violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; dos
arts. 319, incisos II e III, 341, inciso 1, e 375 do Código de Processo Civil; dos
arts. 13, 15, 19 e 91 da Res.-TSE n° 23.463/2015, bem assim no dissídio
pretoriano.
Em apertada síntese, o recorrente levanta a tese de que não
restou justificado, no acórdão recorridb, a gravidade e relevância jurídica do
ilícito de abuso do poder econômico imputado na petição inicial de modo
suficiente para aplicar a sanção de casação do mandato eletivo.
Rememoro que a controvérsia é relacionada a doação
realizada pela sobrinha do recorrente, no início do período eleitoral, no valor de
R$60.000,00 (sessenta mil reais), decorrentes de acordo entre familiares,
oriundo da doação, em vida, da mãe1 do candidato, de imóvel para um dos
quatro irmãos.
A partir desse fato, o Partido Político (PSB - Diretório
Municipal) autor desta Ação de lmpugriação de Mandato Eletivo (AIME) alega
que, do valor doado, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foram usados na
campanha do recorrente nas Eleições

2016, de modo a configurar o

ilícito-eleitoral do abuso de poder ec

ômico, uma vez que o montante não

integrava o patrimônio ou a renda do

à época do pedido de registro

de candidatura.
Por oportuno, destaco os fundamentos do voto condutor do
acórdão recorrido (fis. 709-71 1):
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Demonstrado está nos autos, até pelo reconhecimento expresso do
candidato, que os valorés aportados em sua campanha, à título de
recursos próprios, foram recebidos após o início do período eleitoral,
não foram caucionados pela declaração de bens e não provieram da
atividade econômica por ele desenvolvida, conforme preceituam os
artigos 15 e 19, § 10 da Resolução TSE no 23.463.
O montante adveio dai doação recebida pelo candidato de sua
sobrinha (R$ 60.000,00), em 25 de agosto de 2016, conforme fis.
533/536 (encartadas no envelope de documentos sigilosos) com
recursos que lhe foram transferidos por sua tia. Desta feita, não
poderiam ser utilizados na campanha eleitoral,
independentemente da regularidade, ou não, das doações e
"acertos familiares".
Observe-se, inclusive, i que a redação da norma foi precisa e
tendente a evitar que recursos sem o devido lastro fossem
utilizados na campanha, tudo para assegurar a identificação da
origem daqueles.
Daí porque também se exige das pessoas físicas, exceto candidatos,
que ao empreender doações observem o percentual de 10% dos
rendimentos auferidos nd exercício anterior, - independentemente do
seu patrimônio.
Pela mesma razão ficou instituída a restrição à obtenção de
empréstimos pelos candidatos para financiamento da campanha,
exceto se contratados junto a instituições financeiras. Deste modo,
proíbe-se a "transferência de renda" injustificada e sem origem
comprovada de terceiros :para os candidatos.
Conclui-se que, mesmo desconsiderando as questões relativas
à falta de clareza na prova da legitimidade da doação realizada
por Rosana à Gabrieial, e desta para o recorrente, a utilização
dos recursos pelo candidato em sua campanha eleitoral é
manifestamente contrária a determinação legal. Por
consequência, fica configurado o abuso de poder econômico
apto a ensejar a procedência da ação.
Imprescindível mencionar que, em virtude dos mesmos fatos, o
ora recorrente teve suas contas desaptovadas pelo Juízo da 39a Zona Eleitoral
de Casa BrancalSP, sentença postériormente mantida pelo TRE/SP, em
acórdão assim ementado:

INCOMPATIBILIDADE [/NTEJ O PATRIMÔNIO DECLARADO NO
MOMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA E O VALOR DOS
RECURSOS [SUPOSTAMENTE] PRÓPRIOS APLICADOS EM
CAMPANHA. VALORES! RECEBIDOS APÓS O REGISTRO DE
CANDIDATURA NÃO PODEM SER UTILIZADOS NA CAMPANHA.
INFORMAÇÕES DIVERGENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS
EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
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3. No ponto, é bem de ver que as hipóteses de abuso de
poder indicadas no art. 22, caput, ca LC n° 64/1990 constituem cláusulas
abertas e devem ser interpretadas em harmonia com o disposto no art. 14, §
90, da Constituição Federal1, cujo teor estabelece a proteção da normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso
do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
Nesse passo, diante da moldura fática já transcrita, é forçoso
reconhecer que a circunstância fática em que foi fundamentada a
desaprovação das contas do candidato, por si só, não caracteriza,
automaticamente, o ilícito-eleitoral de: abuso de poder econômico, suficiente
para resultar na cassação do mandato eletivo.
Com efeito, da leitura dos votos vencidos no âmbito do
TRE/SP, compreendo pela não incidência, na hipótese dos autos, das Súmulas
n05 242 e 72/TSE3, porquanto o recÓbimento de doação da sobrinha pelo
candidato recorrente e posterior utilizaão - durante a campanha eleitoral - do
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo a configurar ou não o
abuso do poder econômico, foi temà amplamente debatido pela Corte de
origem, afastando assim a ausência de prequestionamento da matéria e
viabilizando, inclusive, nova valoraçãó dos fatos sem o incursionamento no
acervo probatório.
Nessa toada, necessário destacar alguns excertos dos votos
vencidos. Primeiro, colaciono os fundamentos do voto proferido pelo jurista
Marcus Elidius (fis. 727-729):
Ocorre que, pela leitura dos autos, não há como afirmar, com
segurança nEcessária, que a coação realizada por Gabriela Teixeira
Aga, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em beneficio do
tio, Marco Cesar de Paiva Aga, tenha sido um ato simulado para que
o candidato pudesse injetá-la na própria campanha eleitoral e, assim,
declarar parte da quantia aplicada em sua candidatura R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) como proveniente de recursos próprios, com o
1

§ 90 Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressado candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
2

Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexamê do conjunto fático-probatório.

É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não
foi objeto de embargos de declaração.
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intuito de mascarar uma doação eleitoral por pessoa física acima do
limite legal.
A justificativa dos fatos, na forma como constou na defesa de
Marco Cesar de Paiva Aga, é corente e verossímil. [...]
O MM. Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido,
fundamentou no sentido de que esse "acerto familiar" não poderia
ser justificativa para a doação, porque o fato é nebuloso e,
principalmente, diante da coincidência do ato de liberalidade ter sido
praticado no período eleitoral (10 dias após o registro de candidatura
e 37 dias antes das eleições).
Assim, constou na r. sentença combatida: "(...) não há como
acreditar na infeliz coincidência que teria unido tal acerto familiar,
justamente no exato instànte em que o entâo candidato necessitava
de recursos para serem injetados na campanha eleitoral" (fi. 456).
Contudo, verifica-se que o MM. Juízo de primeiro grau
condenou os recorrentes com base em conjecturas e
especulações lançadas Inos autos pela parte autora. (...]
A mera coincidência da doação tér sido praticada no período
eleitoral, sendo a maiorj parte do numerário recebido aplicada na
campanha do donatárió como recursos próprios, não é, por si
só, circunstância da qdal se possa concluir pela ocorrência de
abuso de poder econômico. (Destaquei)
Reproduzo trecho do segundo voto vencido proferido pelo
Desembargador e presidente do TRE/S:P, Cauduro Padin (fI. 732):
Com efeito, a desaprovação das contas, por si só, não implica
procedência de ações que redundam em cassação de diploma.
Ademais, o autor da ação nem sequer indicou em que consistiria, de
fato, o abuso de poder ecbnômico, nem apontou seu eventual reflexo
no pleito eleitoral, limitando-se a dizer que, diante das
desaprovações das contas, estaria caracterizado o ilícito.
Por fim, não custa frisar que caberia ao autor da ação comprovar o
apontado ilícito, o que não'fez, e não ao réu fazer prova negativa de
sua ocorrência.
Ressalto, aliás,
regional, de modo expresso, que

no próprio voto condutor do acórdão
fraude na transferência não ficou

plenamente demonstrada" (fi. 707).
Na espécie, a meu
contábil, não caracterizado o ilícito, do

a irregularidade é de natureza
de poder, mormente porque não

há notícias de que esse valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — quantia
não tão elevada - utilizado na campanha seria desproporcional em relação às
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despesas de outros candidatos que d1sputaram o pleito, o que evidenciaria in
concrecto a gravidade e relevância jurídica da conduta imputada.
4. O ilícito-eleitoral de, abuso do poder econômico é cláusula
geral e apresenta conceito jurídico indeterminado, que deve ser aferido diante
da objetividade das balizas normativas, como a (i) gravidade da conduta a
demonstrar sua relevância jurídica, diante da desproporcionalide da utilização
do poder econômico frente às caractetísticas das eleições, e o (ii) desequilíbrio
na disputa eleitoral ou evidente pre1 uízb potencial a normalidade e legitimidade
do pleito.
Nessa esteira, as hipóeses de abuso de poder apontadas no
art. 22, caput, da LC n° 64/1990 constituem cláusulas abertas e devem ser
interpretadas em harmonia com o disposto no art. 14, § 90, da Constituição
Federal, cujo teor estabelece a proteção da normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder económico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta (RO n° 799627/RJ, rei. designado Mm. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
19.12.2018).
Destarte, a conduta considerada abusiva deve sempre
pressupor uma lesão aos bens jurídicàs tutelados pela Carta da República vetores axiológicos da normalidade e légitimidade das eleições -, tornando-se,
por consequência, inviável o reconhecimento de uma afetação do bem jurídico
sem a demonstração empírica dessa leão.
Daí que o ilícito-eleitorl de abuso de poder só pode ter, por
pressuposto, lesão efetiva ou concretamente percebida.
A norma criadora do tipo de ilícito-eleitoral de abuso de poder,
seja econômico ou político, deve ser vista também como um ato de
comunicação entre o Estado e o cidadão. Como ato de comunicação, a norma
emite uma mensagem, pela qual traça cs limites do lícito e do ilícito.
Ocorre que apresentando à norma a característica de uma
cláusula geral, os limites não pod 4m ser presumidos pelo juiz, senão
difundidos em termos nítidos, sob a sibordinação de que a conduta só terá
relevância jurídica quando, ingressandci na zona do ilícito, provocar um mínimo
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de alteração no bem jurídico, o que deve ser demonstrado empiricamente na
decisão.
Assim, para que o prdcesso de comunicação seja perfeito, é
indispensável que se assinalem ao cidadão elementos palpáveis que possam
indicar que sua conduta afeta negativamente o bem jurídico tutelado pela
Constituição Federal, pois a ordem jurídica democrática não pode ser uma
entidade abstrata. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte Superior,
acertadamente, exige que, para "a condenação por abuso de poder
econômico, é necessário existência de prova sólida e inconteste a respeito da
prática do ilícito" (AgR-REspe n° 132-48/CE, rei. Mm. Jorge Mussi, DJe de
3.12.2018).
Sob essa perspectiva, para que se considere afetado um bem
jurídico tutelado, é indispensável que se preencha na decisão judicial
desconstitutiva do mandato o conceitoi jurídico indeterminado do tipo de ilícitoeleitoral de abuso de poder, mediante Jados empíricos assimiláveis, o que não
ocorreu no caso dos autos.
O ajuizamento de ações eleitorais e a aplicação das sanções
nelas previstas reclamam prudência, ob pena de amesquinhar a higidez do
processo democrático, máxime porq
cenário de insegurança jurídica. De
devem ser manejadas com o p

se pode perpetuar um indesejável
as inúmeras ações eleitorais não
de macular as escolhas legítimas do

eleitor, mas, ao revés, garanti-las, assëgurando, por consequência, a liberdade
de voto e, no limite, a legitimidade do processo democrático (AgR-AgR-RO n°
4884-09/AM, rei. Min. Luiz Fux, DJe de23.3.2017).
Nesse passo, acerca da temática relacionada à configuração
do abuso de poder econômico, mnciono relevantes precedentes deste
Tribunal Superior:
ELEIÇÕES 2016. AGRMO INTERNO. PREFEITO E VICE. ABUSO
DE PODER. CONDUTAS REPUTADAS POR ABUSIVAS.
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE ELEITORES PARA
COMÍCIO. DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS NO EVENTO. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A gravidade das circur1istâncias se afigura elemento fático-jurídico
material, suficiente e ndcessário, para a caracterização a prática
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abusiva (i.e., de poder econômico, político, de autoridade ou de
mídia), nos termos do art. 22 da Lei Complementar n° 64/90.
A qualificação jurídica de uma conduta como abusiva de
poder econômico demanda o exame relacional entre (i) a própria
ação praticada (e reputada por abusiva), (ii) o contexto fático em
que ela foi perpetrada (circunstâncias e elementos concretos) e
(iii) os impactos advindos desse ato (supostamente abusivo) na
axiologia subjacente aos cânones eleitorais, desvirtuando-os.
A gravidade das circunstâncias materializa, no âmbito da
legislação eleitoral, a máxima da proporcionalidade, em sua
dimensão de vedação ao excesso ((Jbermassverbot).
(A9R-Al n° 210-541RS, ri. Min. Luiz Fux, DJe de 22.3.201 8)
ELEIÇÕES 2012. RECÜRSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER
POLÍTICO E DE AUTORIDADE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. REENQUADRAMENTO
JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DO PODER
POLÍTICO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
PROVAS ROBUSTAS DA GRAVIDADE DA PRÁTICA ABUSIVA DE
MODO A MACULAR A DISPUTA ELEITORAL. ILÍCITO NÃO
CONFIGURADO.
O abuso de poder não pode estar ancorado em conjeàturas e
presunções (AgR-REspe n° 258-20/CE, Rei. Mm. João Otávio de
Noronha, DJe de 2.9.2014), fazendo-se necessária, para sua
configuração, a comprovação da gravidade das circunstâncias
do caso concreto que caracterizam a prática abusiva, de modo a
macular a lisura da disputa eleitoral, nos termos do art. 22, XVI,
da LC n° 64/90 (AgR-REspe n° 349-15/TO, Rei. Mm. Dias Toifoli,
DJe de 27.3.2014 e REspe n° 130-681RS, Rei. Mm. Henrique
Neves, DJe de 4.9.2013).
O ajuizamento das ações eleitorais, e a aplicação das sanções
nelas previstas, reclamá prudência, sob pena de amesquinhar a
higidez do processo democrático, máxime porque se pode perpetuar
um indesejável cenário db insegurança jurídica.
(REspe n° 570-35/SP, rei. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2016 destaquei)
DIREITO ELEITORAL.1 AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. NÃO CAFACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS
DA CONFIGURAÇÃO È DA GRAVIDADE DOS ILÍCITOS.
DESPROVIMENTO.

[..j
Ademais, não ficou comprovada a prática de abuso de poder
econômico, na medida em que, além de não ter sido
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suficientemente demonstrada a captação de votos em troca de
medicamentos pelosi agravados, ausente a gravidade da
conduta, elemento irdispensável para a caracterização do
ilícito, nos termos da j4risprudência deste TSE.

E...]
(AgR-REspe no 559-441ÀC, reI. Mm. Luís Roberto Barroso, DJe de
10.8.2018 - destaquei)
ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE
SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM PROL DA CANDIDATURA DA
IRMÃ DO PREFEITO. dONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER E
CAPTAÇÃO ILÍCITA 1 DE SUFRÁGIO. INSUFICIÊNCIA DO
CONJUNTO PR0BATÓRIO PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DE
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. RESCISÃO DE
CONTRATOS TEMPORÁRIOS APÓS AS ELEIÇÕES E ANTES DA
POSSE DOS ELEITOS. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA
NO CASO CONCRETO APESAR DE NÃO PRATICADA NA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE
IMPOSIÇÃO DE MULTAAO NÃO CANDIDATO.
E...]

15. Nas ações que tratam de abuso de poder, como a AIME e a
AIJE, exige-se, além de que o candidato tenha se beneficiado dele,
que as circunstâncias que o caracterizam tenham gravidade, nos
termos do inciso XVI do árt. 21 da Lei das lneiegibilidades.
16 "Com a alteração pela LC 135/2010, na nova redação do inciso
XVI do art. 22 da LC 64/90, passou-se a exigir, para configurar o ato
abusivo, que fosse avaliada a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam, devendo-se considerar se, ante as circunstâncias do
caso concreto, os fatos Inarrados e apurados são suficientes para
gerar desequilíbrio na disputa eleitoral ou evidente prejuízo potencial
à lisura do pleito" (REspe 822-03/PR, ReI. Mm. Henrique Neves da
Silva, DJe de 4.2.2015).
[...]
(RO n° 2227-82/AP, rei. Mm. Rosa Weber, DJe de 6.4.201 8)
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO FEDERAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DE
PODER ECONÔM1CO,j CORRUPÇÃO E FRAUDE. PROVAS
ROBUSTAS E INEQUÍVOCAS. AUSÊNCIA. CONDUTAS ILÍCITAS.
AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1
Na espécie, o Tribunal Regional julgou, por unanimidade,
improcedente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo por entender
que na hipótese inexistiam elementos suficientes para demonstrar os
fatos narrados na inicial, muito menos que tiveram o condão de
comprometer a lisura dd. pleito eleitoral e a legitimidade dos votos
atribuídos ao candidato aI Deputado Federal.
A AIME se firmou emdois fatos tidos por irregulares, a utilização
de Templos Evangéiicos com finalidades político-eleitorais e a
distribuição de combustível a eleitores no dia da eleição.
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Não restou suficienten ente comprovada a realização de atos de
campanha eleitoral em edificações religiosas, tampouco a autoria e
participação do candidatÓ na distribuição de combustível.
A cassação de mandato é medida excepcional e que se impõe
somente diante de prova;s robustas da existência de forças abusivas
e do emprego de meio determinantes a interferir no equilíbrio do
pleito.
S. A jurisprudência deéta Corte Superior é firme no sentido de
que "a cassação de diploma de detentor de mandato eletivo
exige a comprovação, mediante provas robustas admitidas em
direito, de abuso de poder grave o suficiente a ensejar essa
severa sanção, sob pena de a Justiça Eleitoral substituir-se à
vontade do eleitor" (RÕ n° 1919-421AC, Rei. Mm. Gilmar Mendes,
DJe de 8.10.2014).
6. Recurso ordinário a qUe se nega provimento.
(RO n° 5-36/RN, rei. Mir. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
25.8.2017 - destaquei)
Na espécie, por fim, ámparado nas premissas invocadas e
respeitada a moldura fática delineada na decisão recorrida - considerando os
votos vencidos no âmbito da Corte de origem -, penso que a circunstância
fática consistente em irregularidade cØntábil que levou à desaprovação das
contas do recorrente, por si só, désacompanhada de outros elementos
concretos estruturados em dados emíricos, capazes de evidenciar ofensa à
normalidade e à legitimidade das eleiç4ôes, não permite o reconhecimento do
abuso do poder econômico de modo Suficiente a ensejar a grave sanção da
cassação do mandato eletivo.
Ante o exposto, reiterando a máxima vênia ao eminente e
cuidadoso Relator, dou provimento ao!; recurso especial eleitoral para julgar
improcedente a AIME, prejudicado o agravo regimental interposto pelo
PSB.
Écomovoto.
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Senhora
Presidente, pedi a palavra para pontuar alguns aspectos que me parecem
importantes neste caso.
O primeiro deles é que estamos tratando de recurso especial
eleitoral, com toda a sua moldura jurídica, legal e jurisprudencial. Rememoro
que a controvérsia é relacionada à doação realizada pela sobrinha do
recorrente, no início do período eIeitcral, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), decorrente de acordo entre familiares, oriundo da doação em vida da
mãe do candidato de imóvel para um dos quatro irmãos.
A partir desse fato, o PSB, autor da ação, alega que, do valor
doado, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foram usados na campanha do
recorrente nas eleições municipais de 2016, de modo a configurar o ilícito
eleitoral de abuso do poder econômico, uma vez que o montante não integrava
o patrimônio ou a renda do candidato à época do pedido de registro de
candidatura.
Destaco que, em razão dos mesmos fatos, o recorrente teve
suas contas desaprovadas. Transcrevo o aresto, que assenta:
E...]
INCOMPATIBILIDADE [NTE] O PATRIMÔNIO DECLARADO NO
MOMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA E O VALOR DOS
RECURSOS [SUPOST)\MENTE] PRÓPRIOS APLICADOS EM
CAMPANHA. VALORES RECEBIDOS APÓS O REGISTRO DE
CANDIDATURA NÃO PÕDEM SER UTILIZADOS NA CAMPANHA.
INFORMAÇÕES DIVER3ENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS
EM SEDE RECURSAL. ,IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

O eminente Ministro Liis Felipe Salomão, reproduzindo trechos
dos votos vencidos, reforça as tesesor eles utilizadas, no sentido de que a
condenação do recorrente à perda do icargo se deu com base em conjecturas
e especulações, bem como assevera que as circunstâncias fáticas do caso em
análise, que culminaram também om a desaprovação de contas do
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recorrente, não caracterizam automaticamente o ilícito de abuso de poder
econômico exigido para resultar na cassação do mandato outorgado ao
recorrente.
O eminente Ministro LÚis Felipe Salomão, da leitura dos votos
vencidos, concluiu pelo afastamento dos óbices sumulares utilizados pelo
relator, trazendo trecho, do segundo voto vencido no TRE/SP, que assenta:
Ademais, o autor da ação nem sequer indicou em que consistiria, de
fato, o abuso de poder ecõnômico, nem apontou seu eventual reflexo
no pleito eleitoral, limitando-se a dizer que, diante das
desaprovações das contas, estaria caracterizado o ilícito.
Conclui o eminente mi
Na espécie, por fim, amparado nas premissas invocadas e
respeitada a moldura fática delineada na decisão recorrida considerando os votos vêncidos no âmbito da Corte de origem -,
penso que a circunstância fática consistente em irregularidade
contábil que levou à desaprovação das contas do recorrente, por si
só, desacompanhada dej outros elementos concretos estruturados
em dados empíricos, capazes de evidenciar ofensa à normalidade e
à legitimidade das eleiçõe's, não permite o reconhecimento do abuso
do poder econômico de modo suficiente a ensejar a grave sanção da
cassação do mandato eletivo.
Quanto ao ponto, destáco que a diferença de votos entre o
recorrente - prefeito eleito - e o segundo colocado foi de apenas 426 votos.
Segundo informações da própria Justiça Eleitoral, o Município
de Casa Branca possui 21.008 eleitorés, vale dizer, a diferença de votos do
primeiro para o segundo colocado repesenta cerca de 2% do eleitorado do
município.
Ademais, registre-se lo total de valores recebidos em
campanha pelos candidatos à Prefeitira de Casa Branca nas eleições de
2016.
O segundo colocado
mil setecentos e quatorze reais e cinq

de R$ 39.714,55 (trinta e nove
e cinco centavos).

O terceiro, R$ 58.544,91 (cinquenta e oito mil, quinhentos e
quarenta e quatro reais e noventa e lum centavos), que é o candidato do
PSDB.
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E, finalmente, o quarto colocado, do PMDB, utilizou-se de R$
40.881,00 (quarenta mil e oitocentos e oitenta e um reais).
Dos dados acima colacionados, extrai-se que o valor total de
recursos recebidos pelo recorrente .- parece isso relevante se quisermos
avançar na análise do recurso especial quanto a esses elementos - foi de R$
58.765,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais), dos quais
R$ 50.250,00 (cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais), isto é, 85% do que
foi gasto foram declarados como provenientes de recursos próprios do
candidato.
Tal parcela, recursos próprios, indevidamente injetada na
campanha do recorrente, consiste por si só em importância maior do que o
valor total da campanha de dois dos três candidatos opositores do recorrente
nas eleições gerais de 2016.
Frisa-se que restou incontroverso nos autos que os recursos
doados indevidamente na campanha do recorrente, sob o rótulo de recursos
próprios, foram na verdade oriundos de' doação da sobrinha do candidato.
Declara, ainda, o voto do eminente Ministro Luis Felipe
Salomão que R$ 50.000,00 (cinquentai mil reais) doados ao candidato por sua
familiar representam tão somente mera irregularidade contábil, ocasião em que
afirma que tal valor não. é tão elevado. íl
No ponto, alerta que o abuso de poder econômico é cláusula
geral, apresenta conceito jurídico indeterminado e alega que deve ser aferido
diante da objetividade das balizas rormativas, tais como a gravidade da
conduta e o desequilíbrio da disputa elitoral ou o evidente prejuízo potencial à
normalidade e legitimidade do pleito. 1
Nessa linha, aduz que a cassação de mandato deve derivar
somente de lesão efetiva ou concretamnte percebida.
Ocorre que, de fato - reforço tautologicamente -, as
circunstâncias do caso em análise ápontam para a ocorrência de prática
abusiva, bem como interferência direta no resultado das eleições. Se do valor
de R$ 58.700,00 (cinquenta e oito mil setecentos reais) R$ 50 mil foram de
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recursos obtidos da forma como foi dmonstrada, a meu ver, esses recursos
implicam prática abusiva, bem como interferência direta no resultado das
eleições.
Reforço que 85% do total recebido pelo candidato em
campanha são derivados de doação fita por sua familiar em período próximo
ao pleito eleitoral e que tal percentua1 por si só representava valor maior do
que o total recebido e utilizado pelaniaioria dos candidatos opositores nessa
eleição, nesse município.
Penso que esse valor ce R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) há
de ser visto no contexto de suas circunstâncias, o número de 21 mil eleitores
no município e o que isso represenlou em face do contexto dos demais
candidatos.
Relembro que o voto objeto da análise pelo Ministro Luis
Roberto Salomão perfilha o mesmo entendimento defendido pelo MPE e pela
maioria do TRE/SP, bem como pelo juízo que concluiu pela desaprovação das
contas dos candidatos. Todos concluíram pela existência de irregularidade
eleitoral.
Desse modo, conclud no sentido de que há gravidade
perpetrada pelo recorrente, consistentd em uso de 85% dos recursos utilizados
pelo candidato na campanha por doação eleitoral transmudada em doação
civil, e que isso é suficiente para o desquilíbrio na disputa eleitoral, visto que a
diferença entre o primeiro colocado e à segundo representa cerca de apenas
de 2% do valor total dos eleitores do múnicípio.
Fiz essas considerações porquanto o voto foi no ano passado.
O SENHOR MINISTRÕ LUIS FELIPE SALOMÃO: Gostaria de
fazer um pequeno aparte para contribuir com o debate.
Nenhum desses dados relativos ao pleito que o Ministro Og
Fernandes trouxe para o debate consta do acórdão recorrido, como os dados
relacionados ao percentual, os valores dos outros candidatos. Inclusive o que
mais se reclama é a ausência de provas desse aspecto. São argumentações
que não passaram pelo crivo do contraàitório.
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E o segundo ponto é curioso, porque foi dito que a mera
desaprovação das contas não sign

motivo justificado para a cassação e o

relator das contas, o

Carlos Eduardo Padin, presidente do

Tribunal, nesse caso em questão, votà contra a cassação, utilizando, inclusive,
o mesmo fundamento, de que apenas,a desaprovação das contas não basta.
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Eu trouxe
esses dados, necessários, em face da argumentação do Ministro Luis Felipe
Salomão, a trazer em sede de recurso especial elementos de prova. É preciso
lembrar que estamos nesta Corte a decidir uma questão pela Súmula n° 24 do
TSE.
Como o ministro trouxe um valor a indicar que o copo estava
meio vazio e meio cheio, era precisd, trazer, no contexto da relatividade dos
dados trazidos, informações que estão contidas no site da Justiça Eleitoral
para poder fazer o cotejo.
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Mantive-me
preso aos fatos do acórdão.

YL) (

O SENHOR MINIStTRO ADMAR GONZAGA: Senhora
Presidente, em primeiro lugar, o acórdão não assenta a ilicitude da operação
financeira familiar; ao contrário, diz quó pouco importa se a operação é lícita ou
ilícita. Isso está escrito no acórdão cõm todas as letras e transcrito no voto e
em memoriais que recebi.
Em segundo lugar, entendo que não é automática a
compreensão no sentido de que h4 abuso na utilização de recurso não
incorporado ao patrimônio do candidato, pois é preciso ver de que forma o
recurso foi utilizado, se a operação oi irregular e se houve algum tipo de
mácula na utilização do recurso.
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Eu li o acórdão e não vrifiquei, com todas as vênias, descrição
no sentido de mostrar em que consistiria efetivamente esse abuso,
evidenciando gravidade suficiente, qie a norma exige, para influenciar a
vontade do eleitor e, assim, macular o processo eleitoral e o sistema
representativo. Entendo que essa é ai base constitucional para a aferição de
qualquer espécie de abuso.
E mais: quanto à diferença de votos, outra questão trazida,
isso já foi debatido na época em que a norma tratava de abuso com
potencialidade para influenciar na vontade popular. E, no caso, inclusive,
modificou-se a norma para descrever à gravidade da conduta para macular o
processo eleitoral.
Então, se foram dois votos, vinte votos, quarenta votos ou
quatrocentos votos, não importa, o que! me interessa para a aferição do abuso,
utilizando a orientação constitucional, é a gravidade da conduta, o desvalor da
conduta.
Entendo que essa compreensão não é automática, pura e
simplesmente, porque aquele valor Ifião estaria, num momento anterior,
incorporado ao patrimônio. Penso que essa gravidade deveria ser bem descrita
no acórdão.
Na verdade, pelo que iude ver, o abuso não foi descrito nem
na própria petição inicial, que deu enseÍo a esse processo.
Então, com essas brees considerações e rogando as mais
respeitosas vênias ao eminente relator', acompanho a divergência inaugurada
pelo Ministro Luis Felipe Salomão.

Vc.TO

O SENHOR MINISTRÕ TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, se não mê falha a memória, esse processo teve
seu julgamento iniciado na última sesão do ano passado e me pareceu

32

REspe no 494-51.2016.6.26.00391SP

extremamente conveniente o pedido de vista formulado pelo Ministro Luis
Felipe Salomão. Eu mesmo tinha anotação de pedido de vista semelhante, se
não fosse a agilidade de Sua Excelência no pedido que fez.
Eu também peço respitosa vênia ao eminente relator para ser
litisconsorte nesse atrevimento já indiado pelo Ministro Luis Felipe Salomão
de discordar de Sua Excelência, pois rhe pareceram irretocáveis - aqui não há
controvérsia sobre a matéria fática 4 as compreensões jurídicas, tanto do
relator originário no Tribunal Regional Eleitoral quanto do eminente presidente
daquela Corte, o Doutor Cauduro Padiri.
O relator anotou, com bastante precisão, que, pela leitura dos
autos, não há como afirmar com segurança que a doação realizada por
Gabriela, em benefício do tio, tenha sido ato simulado para que o candidato
pudesse injetá-la na própria campanha e, assim, declarar parte da quantia
aplicada em sua candidatura.
O Desembargador Cuduro Padin, por sua vez, aponta
também com bastante brilho, que lhe é característico, que a desaprovação das
contas por si só - essa é a firme
implica a procedência de ações q
notadamente da ação de impugnaçã

desse egrégio sodalício - não
redundam na cassação de diploma,
de mandato eletivo, sob pena de

excessiva banalização desse instituto.
Ademais, como já

rido pelo eminente Ministro Admar

Gonzaga, o autor da ação não se

sequer em indicar no que

consistiria de fato esse abuso do pc

r econômico, nem apontou qualquer

reflexo no pleito eleitoral, limitando-se

dizer que, diante da desaprovação de

contas, esse ato seria ilícito para est' efeito, qual seja, rejeição de contas e
outros efeitos como os derivados da

da ação de impugnação de

mandato eletivo.
Por fim, se não me

a memória, na mesma sessão do dia

19 de dezembro, sobreveio um ju

da relatoria do eminente Ministro

Luís Roberto Barroso, oriundo de Santa Cruz das Palmeiras, em que houve
discussão parecida com essa travada 4qui e, naquela ocasião, já me chamava
a atenção o fato de que seria absolutanente forçoso acompanhar o eminente
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Ministro Luís Roberto Barroso naquàle caso, porque não houve qualquer
registro bancário da transação, o que efetivamente a mim não soa nada bem.
Já me animava a superar essas "irregularidades formais" com
a qualificação dada pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido de
que o Regional teria duvidado da higidez dessa informação, assentando, entre
outros pontos, que as informações prestadas diretamente ao fisco seriam
unilaterais, o que me parece demasia, pois são informações oficiais, prestadas
sob as penas da lei, que ensejam, diante da fraude da sua veracidade,
consequências muito drásticas.
Então, com essas considerações aligeiradas, peço permissão
para discordar do insigne Ministro Og Fernandes e acompanhar a divergência
iniciada pelo Ministro Luis Felipe Salomão.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhora
Presidente, atentei para os votos dos eminentes Ministros Og Fernandes e Luis
Felipe Salomão e devo dizer que ire senti em grande dúvida sobre a
caracterização do abuso do poder ecorômico nessa hipótese.
Como persiste a dúvida sobre o peso que R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) possam ter tido nsse processo, penso que, em caso de
dúvida fundada, a melhor opção é a de preservação da vontade popular e da
soberania manifestada na eleição do candidato.
Por essa razão, peçô todas as vênias ao Ministro Og
Fernandes para acompanhar a divergêrcia.
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PEDIDODE VISTA

O SENHOR MINISTRÔ EDSON FACHIN: Senhora Presidente,
a questão trazida a esse debate susbita quiçá um descortinar, tal como se
percebeu com muita nitidez no voto dirergente e também no voto do eminente
ministro relator, e põe em cenário dois horizontes que não disputam fatos.
Após a definição da candidatura, há a doação da sobrinha
diretamente ao candidato que a internáliza na campanha. Portanto, não houve
transferência à pessoa física que se autofinanciaria.
Isso significa que estamos diante de uma circunstância que
suscita verificação com olhar detido dá Justiça Eleitoral e que nos interroga a
ponto de saber se estamos efetivamente a mirar uma irregularidade do ponto
de vista da formalização e, desse mo:do, de uma circunstância que, embora
peque pelo procedimento, não peca pela substância do ponto de vista do seu
reflexo no pleito eleitoral, ou se estamos diante de uma conduta ilícita, que,
pelo impacto que essa ilicitude projeta ino contexto, no quantitativo e em todas
as circunstâncias da eleição, caracterizaria procedimento abusivo rechaçado
pela lei e que levaria às conclusõesJ que o acórdão do Tribunal Regional
Eleitoral assentou.
Percebe-se, Senhora Presidente, que já se formou uma
corrente majoritária na dimensão de in dubio pro soberania popular. È claro
que também se pode suscitar a ideiá de que, de algum modo, a Justiça
Eleitoral de primeiro grau e os Regionis comparecem no exame dos fatos a
tal ponto que, neste Tribunal e nesta instância, teríamos, como apontou o
eminente relator, os óbices súmulares para a análise, para o exame respectivo.
Considerando essas duias órbitas, entendendo que, diante do
exame verificado, é preciso verticalizar a matéria e homenageando o voto-vista
do eminente Ministro Luis Felipe Salorrão e o voto trazido à colação por Sua
Excelência o eminente Ministro Og Fernandes, eu peço licença a todos os
pares para pedir vista e examinar com maior detença a matéria.
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ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINISTFA ROSA WEBER (presidente): Ministro
Edson Fachin, além do voto de Vossa Excelência, só faltaria o meu voto.
Entendo que esse tema realmente está numa zona limítrofe.
Os votos foram todos extremamente lúcidos, bem-lançados e muito bem
fundamentados, tanto o voto do eminente relator quanto o voto da divergência
aberta pelo Ministro Luis Felipe Salomão - e os demais ministros também se
manifestaram com muita clareza.
Eu somente traria um pequeno aspecto para que Vossa
Excelência, no voto-vista, também levasse em consideração, porque eu estava
a me questionar quanto à redação Ido § 11 do art. 19 da Res.-TSE n°
23.463/2015, que dispõe:
E...]
lO

Os bens próprios do candidatá somente podem ser utilizados na
campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.
§

E...]
E, nesse caso, a doação e a internalização foram feitas quando
já estava efetuado o registro, durante acampanha.
Eu também gostaria dê pensar sobre esse tema e agradeço
bastante por Vossa Excelência já se ddiantar, porque seria mais um aspecto
que não passa pela fraude na doção - e a fraude é difícil de ser
demonstrada, porque sendo fraude, ela se esconde -, e parto também da
premissa de que os fatos, na minha visão, são absolutamente incontroversos.
Na verdade, não há necessidade de aiteração da moldura fática, pois é caso
de valoração.
Eu também fiquei com álgumas perplexidades e já que Vossa
Excelência pede vista, eu aguardarei o voto-vista de Vossa Excelência.
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EXTRATO DA ATA

REspe no 494-51.20t16.6.26.0039/SP. Relator: Ministro Og
Fernandes. Recorrente: Marco Césr de Paiva Aga (Advogados: Diogo
Leonardo Machado de Meio - OAB: 206671/SP e outros). Recorrido: Partido
Socialista Brasileiro (PSB) - Municip!al (Advogados: Marcos Paulo Ferian OAB: OAB: 337657/SP e outro).
AgR-REspe n° 494-51J2016.6.26.00391SP. Relator: Ministro Og
Fernandes. Agravante: Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Municipal
(Advogado: Marcos Paulo Ferian - OAB: 337657/SP). Agravado: Marco César
de Paiva Aga (Advogados: Diogo Leonardo Machado de Meio - OAB:
2066711SP e outros).
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do
Ministro Luis Felipe Salomão, dando provimento ao recurso especial eleitoral,
para julgar improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo, e
julgando prejudicado o agravo regimental, no que foi acompanhado pelos
Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Luís Roberto
Barroso, pediu vista o Ministro Edson Fachin.
Aguarda a Ministra Rosa Weber.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Fachin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Admar
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral! Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTR9 EDSON FACHIN: Senhora Presidente,
trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Marco César de Paiva Aga
e por Arnaud Rubens Rodrigues de Arújo, respectivamente, Prefeito e Vice do
Município de Casa Branca/SP, em

do acórdão proferido pelo Tribunal

Regional Eleitoral de São Paulo que,

maioria, manteve a procedência dos

pedidos veiculados na Ação de lmpu

de Mandato Eletivo n° 494-51, a

qual foi ajuizada pelo Partido Socialis

Brasileiro com alegada base no abuso

de poder econômico, consubstanciado na cognominada doação civil realizada
pela sobrinha do recorrente, Gabriela Teixeira Aga, no montante de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), dos quais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), supostamente,
teriam sido utilizados indevidamente na campanha ao cargo de Prefeito nas
eleições de 2016.
Na sessão jurisdicional do dia 19 de dezembro de 2018, o
Relator, Ministro Og Fernandes, negou provimento ao recurso assentando (i) a
ausência de prequestionamento quanto à tese defensiva de "[...] que a petição
inicial não aponta qual teria sido o rato que justificaria o abuso de poder
econômico, nem, tampouco, qual te1 sida [sic] a consequência nefasta para
as eleições [ ...]" (fI. 810), e (ii) no óbi da Súmula n° 24/TSE, "para se concluir
de forma diversa da delineada pelas i

ordinárias, far-se-ia imprescindWel

nova análise dos elementos fático-

o que é vedado nesta fase

processuaf'.
Após o voto do Relatbr, pediu vista dos autos para melhor
compreensão do caso o Ministro Luis Felipe Salomão.
Na sessão jurisdicional do dia 19 de fevereiro de 2019, dando
prosseguimento ao julgamento do feitoi o Ministro Luis Felipe Salomão proferiu
voto divergente dando provimento ao recurso por entender possível o
reenquadramento dos fatos delineados no pronunciamento vergastado e
preenchidos os demais pressupostôs. Consignou, resumidamente, que
"amparado nas premissas invocadas é respeitada a moldura fática delineada
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na decisão recorrida - considerando os votos vencidos no âmbito da Corte de
origem -, penso que a cfrcunstânca fática consistente em irregularidade
contábil que levou à desaprovação das contas do recorrente, por si só,
desacompanhada de outros elementos concretos estruturados em dados
empíricos, capazes de evidenciar ofensa à normalidade e à legitimidade das
eleições, não permite o reconhecimento do abuso do poder econômico de
modo suficiente a onsejar a grave sanção da cassação do mandato eletivo"
Após o voto divergentb que foi acompanhado pelos Ministros
Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Car alho e Luís Roberto Barroso, pedi vista
do processo para melhor compreensão do caso.
De início, relativamentè à tese defensiva de "E...] que a petição
inicial não aponta qual teria sido o fato que justificaria o abuso de poder
econômico, nem, tampouco, qual teá sida [sicJ a consequência nefasta para
as eleições E..]" (fi. 810), verifica-se qLie aludida alegação não foi debatida na
instância regional, tampouco houve opcsição de embargos de declaração a fim
de provocar a manifestação daquele Tribunal sobre a questão, padecendo o
tema da ausência do indispensável prequestionamento.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por maioria,
manteve a sentença que julgou procedente os pedidos veiculados na ação de
impugnação de mandato eletivo ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro,
assentando a configuração de abuso do poder econômico consubstanciado na
utilização indevida de R$ 50.000,00, violando o contido nos arts. 15 e 19,
da Resolução-TSE n° 23.46312015.
Extrai-se do voto contlutor do acórdão impugnado (fis. 709711):
"Demonstrado está nos autos, até pelo reconhecimento expresso do
candidato, que os valores aportados em sua campanha, à (sic] título
de recursos próprios, foram recebidos após o início do período
eleitoral, não foram caucionados pela declaração de bens e não
pro vieram da atividade éconômica por ele desenvolvida, conforme
preceituam os artigos 15 e 19, § 10 da Resolução TSE n° 23.463.
O montante adveio da doação recebida pelo candidato de sua
sobrinha (R$ 60.000,00)) em 25 de agosto de 2016, conforme fis.
533/536 (encartadas noi envelope de documentos sigiosos) com
recursos que lhe foram transferidos por sua tia. Desta feita, não
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poderiam ser utilizados na campanha eleitoral, independentemente
da regularidade, ou não, das doações e 'acertos familiares'
Observe-se, inclusive, que a redação da norma foi precisa e
tendente a evitar que recursos sem o devido lastro fossem utilizados
na campanha, tudo pára assegurar a identificação da origem
daqueles.
Daí porque também se exige das pessoas físicas, exceto candidatos,
que ao empreender doações observem o percentual de 10% dos
rendimentos au feridos nó exercício anterior, - independentemente do
seu patrimônio.
Pela mesma razão ficu instituída a restrição à obtenção de
empréstimos pelos candidatos para financiamento da campanha,
exceto se contratados júnto a instituições financeiras. Deste modo,
proíbe-se a 'trans ferên4ia de renda' injustificada e sem origem
comprovada de terceiros para os candidatos.
Conclui-se que, mesmo i desconsiderando as questões relativas à
falta de clareza na prova da legitimidade da doação realizada por
Rosana à Gabriela e desta para o recorrente, a utilização dos
recursos pelo candidato em sua campanha eleitoral é
manifestamente contrárià à determinação legal. Por consequência,
fica configurado o abuso de poder econômico apto a ensejar a
procedência da ação."
Necessário transcreven o que consignado no voto vencido (fis.
727-729):
"Ocorre que, pela leitura dos autos, não há como afirmar, com
segurança necessária, qoe a doação realizada por Gabriela Teixeira
Aga, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em beneficio do
tio, Marco Cesar de Paivà Aga, tenha sido um ato simulado para que
o candidato pudesse injetá-la na própria campanha eleitoral e, assim,
declarar parte da quantia! aplicada em sua candidatura R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) como proveniente de recursos próprios, com o
intuito de mascarar uma doação eleitoral por pessoa fisica acima do
limite legal.
A justificativa dos fatos, na forma como constou na defesa de Marco
Cesar de Paiva Aga, é corente e verossímil. (...J
O MM. Juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido,
fundamentou no sentido de que esse 'acerto familia" não poderia ser
justificativa para a ddação, porque o fato é nebuloso e,
principalmente, diante da i coincidência do ato de liberalidade ter sido
praticado no período eleitoral (10 dias após o registro de candidatura
e 37 dias antes das eleições).
Assim, constou na r. sentença combatida: '(...) não há como
acreditar na infeliz coincidência que teria unido tal acerto familiar,
justamente no exato instante em que o então candidato necessitava
de recursos para serem injetados na campanha eleitoral' (fl. 456).
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Contudo, verifica-se queL o MM. Juízo de primeiro grau condenou os
recorrentes com base em conjecturas e especulações lançadas nos
autos pela parte autora. [..J
A mera coincidência da doação ter sido praticada no período
eleitoral, sendo a maio,1 parte do numerário recebido aplicada na
campanha do donatário como recursos próprios, não é, por si só,
circunstância da qual se possa concluir pela ocorrência de abuso de
poder econômico."
Fixadas essas premissas, compreendo que o equacionamento
da controvérsia não diz respeito ao rexame do acervo fático-probatório, mas
ao eventual reenquadramento jurídico dos fatos delineados.
Depreende-se, da Ieitira do voto condutor, que malgrado o
recorrente tenha declarado, no momento do seu registro de candidatura,
apenas duas cadernetas de poupançano valor de R$ 198,00 (cento e noventa
e oito reais) cada uma, além de um imóvel no valor de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), injetou parte Ja doação feita por sua familiar (R$
50.000,00) em sua própria campanha!, a título de "recursos próprios", o que
teria contrariado os arts. 15 e 19 da Res.-TSE n° 23.46312015. Verifique-se o
que preconizam os dispositivos ultrajados:
"ad. 15. O candidato e ks partidos políticos não podem utilizar, a
título de recursos pró rios, recursos que tenham sido obtidos
mediante empréstimos pessoais que não tenham sido contratados
em instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e, no caso de candidatos, que não
estejam caucionados pbr bem que integre seu patrimônio no
momento do registro de candidatura, ou que ultrapassem a
capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos de sua
atividade econômica.
ad. 19. Os bens e/ou seiviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar
seu patrimônio.
§ 10 Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na
campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura."
De acordo com o quê assentado pelo Regional paulista tal
irregularidade configuraria o abuso de poder econômico, ainda que suposta
fraude na transferência de valore!s não tenha restado devidamente
configurada.
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O abuso de poder,'econômico possui conceito jurídico
indeterminado, que na expressão do Ministro Luís Roberto Barroso deve ser
entendido como "conceito que transmite ideia inicial de sentido, mas que
precisa ser integrado à luz dos elementos do caso concreto" (BARROSO, Luís
Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. 5a ed. Saraiva: São
Paulo, 2015).
Nesse diapasão, segundo José Jairo Gomes para qualificar
uma conduta como abusiva "basta que o uso de poder econômico em
benefício do candidato seja distorcido; de maneira a desvirtuar a normalidade
do pleito ou afetou a sua legitimidade" (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.
14a ed. Atlas: São Paulo, 2018).
No caso ora examinadb, compreendo que o referido vício é de
natureza contábil que, por si só, désacompanhado de outros elementos
capazes de evidenciar ofensa à normalidade e à legitimidade das eleições,
reputa-se inapto a caracterizar o abu?c de poder econômico.
Referida compreensão, encontra eco na jurisprudência deste
Tribunal:
"ELEIÇÕES 2016. AGR VO REGIMENTAL. AGRAVO. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. FUNËAMENTOS. DECISÃO RECORRIDA. NÃO
IMPUGNAÇÃO. SÚMUL.À N° 26/TSE. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA N° 27/TSE. AIJÈ. CANDIDATO A VEREADOR. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA. PRQ»/A ROBUSTA. AUSÊNCIA. REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO. 1IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE.
DESPROVIMENTO.
(...)
4. Para o reconhecimento do abuso de poder econômico, tipificado
no art. 22, XVI, da LC « &4/90, é obrigatória a robustez do conjunto
probatório que comprove ofensa à normalidade e à legitimidade do
pleito. Precedentes.
5( ... )."
(AI n° 80069, Acórdão, ReI. Mm. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - 06/02/2019)
"DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ORDINÁRIO EM AIJE CONEXA COM REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO OU USO ILICITO DE RECURSOS. ELEIÇÕES 2014.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. JUNTADA DE INQUÉRITO
APÓS ALEGAÇÕES FIFAIS. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE
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DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO. A HIPÓ1ESE
(...)

1.
(...)

MÈRITO AIJE COM FUNDAMENTO NO ABUSO DE PODER
ECONÔMICO.
5. Em sede de AIJE com fundamento em abuso de poder
econômico, é imprescindível a demonstração: (i) da gravidade das
condutas reputadas como ilegais, de modo a abalar a normalidade e
a legitimidade das eleiçqes; e (ii) do efetivo benefício ao candidato
(embora não se exija a comprovação da participação direta ou
indireta do candidato ou seu conhecimento). Precedentes.
(...)."

(RO n° 180355, ReI. Mm. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE Data 14/12/2018)
Assim, tal irregularidade, à míngua de outros elementos,
mostra-se apta a gerar e a desaprovar a contabilidade do candidato, como de
fato ocorreu, mas não a configurar hipótese de abuso de poder econômico,
conforme demonstrado.
Ante o exposto, peço vnia ao Relator, Ministro Og Fernandes,
para acompanhar a divergência inaugurada pelo Ministro Luis Felipe Salomão,
a fim de prover o recurso especial para reformar o acórdão e julgar
improcedentes os pedidos veiculadosi na ação de impugnação de mandato
eletivo.
É como voto

VÓTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente):
Senhores Ministros, cuida-se de recurso especial eleitoral interposto por Marco
César de Paiva Aga e por Arnaud Rubens Rodrigues de Araújo,
respectivamente, Prefeito e Vice PrefEito do Município de Casa Branca/SP,
contra acórdão do Tribunal Regional iEleitoral de São Paulo (TRE/SP) pelo
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qual, por maioria, manteve a procedência da Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo (AIME) proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, ante a prática de
abuso de poder econômico, consubstanciado na doação realizada pela
sobrinha do recorrente, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dos
quais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reas), supostamente, teriam sido utilizados
indevidamente na campanha ao cargo de Prefeito nas eleições de 2016.
Na sessão jurisdiciona de 19.12.2018, o Relator, Ministro Og
Fernandes, negou provimento ao recurso, em razão (i) de não prequestionado
argumento quanto à inexistência de fundamentos aptos para configuração do
abuso do poder econômico ou de evetual impacto no pleito eleitoral; e (ii) do
óbice contido na Súmula n° 24/TSE.
Após o voto do Relator, pediu vista dos autos o Ministro Luis
Felipe Salomão, cujo voto inaugurou a divergência na assentada de
19.02.2019.
O Ministro deu

Lo ao recurso para julgar improcedente

a AIME, admitindo o reenquadramen

dos fatos declinados no regional. Em

suma, asseverou que "a circunstân

fática consistente em irregularidade

contábil que levou à desaprovação

as contas do recorrente, por si só,

desacompanhada de outros elemer

s concretos estruturados em dados

empíricos, capazes de evidenciar ofe

a à normalidade e à legitimidade das

eleições, não permite o reconhecim

do abuso do poder econômico de

modo suficiente a ensejar a grave san

) da cassação do mandato eletivo".

Acompanharam a d

cia os Ministros Admar Gonzaga,

Tarcisio Vieira de Carvalho e Luís

Barroso, oportunidade em que

requerida vista pelo Ministro Edson F

in.

O feito retornou à apreciação desta Corte em 19.3.2019, tendo
Ministro Edson Fachin acompanhado a maioria, já formada, para reformar o.
acórdão e julgar improcedentes os pedidos veiculados na AIME.
Passo a proferir meu voto.
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Rogando vênia à conclusão propugnada pela maioria, dela
divirjo, acompanhando o Relator, rAinistro Og Fernandes, em face dos
fundamentos a seguir aduzidos.
A questão controvertida diz com a configuração de abuso de
poder econômico, ante o emprego,i na campanha eleitoral de 2016, de
recursos supostamente próprios que não integravam o patrimônio do candidato
no ato do registro de candidatura, em afronta aos arts. 15 e 19, § 11, da
Resolução-TSE n° 23.463/2015.
Extrai-se do voto do Relator que, "malgrado tenha declarado
duas cadernetas de poupança no valor de R$ 198,00 cada uma, além de um
imóvel no valor de R$ 800.000,00 — [o recorrente] injetou parte da doação
feita por sua familiar (R$ 50.000,00) em sua própria campanha, a título de
'recursos próprios', após o período de registro de sua candidatura [...]."
(destaquei).
O Ministro Edson Faciin acompanha a divergência, como já
relatado, por compreender que, no caso, à míngua de outros elementos, o
"vício é de natureza contábíl que, por si só, desacompanhado de outros
elementos capazes de evidenciar ofensa à normalidade e à legitimidade das
eleições, reputa-se inapto a caractetizar o abuso de poder econômico".
Nada obstante, a despeito da difícil comprovação de suposta
fraude na transferência de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao candidato,
efetuada por familiar do candidato - decorrente de suposto "acerto familia( —
para aplicação de R$ 50.000,00 (cinqunta mil reais) na campanha eleitoral, a
título de recursos próprios, certo é que tal quantia, a meu juízo, não poderia ter
beneficiado o rècorrente, ante o comando expresso contido no art. 19, § 10, da
Res.-TSE n° 23.463/201 5, in verbis:
"Art. 19. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de

Art. 15. O candidato e os partidos políticâs não podem itilizar, a título de recursos próprios, recursos que tenham
sido obtidos mediante empréstimos pessoais que não tenham sido contratados em instituições financeiras ou
equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e, no caso de candidatos, que não estejam
caucionados por bem que integre seu patrimônio no mdmento do registro de candidatura, ou que ultrapassem a
capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos de sua atividade econômica.
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suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar
seu patrimônio.
§ 10 Os bens próprios do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já
integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura". (Destaquei)
Em outras palavras, ainda que não se possa comprovar a
existência de fraude na operação, a irregularidade no uso de quantia
significativa na campanha se reveste de gravidade, ante a violação objetiva e
escancarada da norma eleitoral, uma vez que o valor aplicado somente passou
a integrar o patrimônio do candidato iquando já em curso o pleito eleitoral,
beneficiando, inequivocamente, sua campanha em afronta à determinação
normativa expressa.
Ante o exposto, renovada a vênia, acompanho o Relator para
negar provimento ao recurso especial, mantida a cassação dos mandatos
outorgados a Marco Cesar de Paiva Aga e a Arnaud Rubens Rodrigues de
Araújo, ocupantes dos cargos de prefEito e de vice-prefeito do Município de
Casa Branca/SP, respectivamente.
É como voto.
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Relator originário:

Ministro Og Fernandes. Redator para c acórdão: Ministro Luis Felipe Salomão.
Recorrente: Marco César de Paiva Ag (Advogados: Diogo Leonardo Machado
de Meio - OAB: 2066711SP e outros) Recorrido: Partido Socialista Brasileiro
(PSB) - Municipal (Advogados: Marcos Paulo Ferian - OAB: OAB: 337657/SP
e outro).
AgR-REspe n° 494-51.2016.6.26.00391SP. Relator originário:
Ministro Og Fernandes. Redator para à acórdão: Ministro Luis Felipe Salomão.
Agravante: Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Municipal (Advogado: Marcos
Paulo Ferian - OAB: 337657/SP).Agravado: Marco César de Paiva Aga
(Advogados: Diogo Leonardo Machadode Meio - OAB: 206671/SP e outros).
Decisão: O Tribunal, por maioria, vencidos os Ministros Og
Fernandes e Rosa Weber, deu provirflento ao recurso especial eleitoral, para
julgar improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo, e julgou
prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do Ministro Luis Felipe
Salomão, que redigirá o acórdão.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros
Edson Fachin, Marco Aurélio, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Admar
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 19.3.2019.*

*

Sem revisão de notas de julgamento dos Ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Luis Felipe
Salomão.

