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ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. 
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ART. 
14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABUSO DE 
PODER ECONÔMICO. ARRECADAÇÃO DE 
RECURSOS COM OCULTAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. 
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 275 DO CÓDIGO 
ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA 
AIME PARA DISCUTIR ARRECADAÇÃO E 
CINDIBILIDADE DA CHAPA. PREQUESTIONAMENTO. 
AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO 
PROBATÓRIO. SÚMULA N° 24/TSE. RECURSOS 
ESPECIAIS DESPROVIDOS. 

As alegações de inadequação da ação de impugnação 
de mandato eletivo como meio para discutir a 
arrecadação ilícita de recursos e da suposta violação do 
art. 167, § 10, do Código Civil não foram arguidas e 
debatidas pela instância ordinária. Ausente o 
indispensável prequestionamento (Súmula no 72ITSE). 

O pedido de afastamento da indivisibilidade da chapa 
não pode ser conhecido, pois foi ventilado pela primeira 
vez nos embargos de declaração opostos na origem e 
sobre ele não foi firmado entendimento. Dessa forma, 
incide o óbice da Súmula no 72/TSE. 

Não se reconhece a alegada violação aos arts. 275 do 
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, pois 
a análise do acórdão proferido pelo Regional revela que 

42;:) 



REspe no 782-20.2016.6.26.03231SP 

as questões necessárias ao deslinde da controvérsia 
foram devidamente enfrentadas. Ademais, as supostas 
omissões apontadas pelo recorrente não teriam o 
potencial de alterar o resultado do julgamento. 

Eventual omissão acerca da capacidade financeira das 
pessoas físicas é irrelevante para o resultado do 
julgamento, porquanto o acórdão regional reconheceu 
que as irregularidades tencionavam dissimular o 
financiamento da campanha com recursos de pessoa 
jurídica. Não se reconhece omissão quanto a argumento 
que é incapaz de infirmar a conclusão do julgador, nos 
termos do art. 489, § lO, inciso IV, do Código de Processo 
Civil. 

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concluiu 
que configura abuso de poder econômico, apto a justificar 
a cassação de mandato, nos termos do art. 14, § 10, da 
Constituição Federal, a simulação do negócio jurídico 
para ocultar a origem ilícita de recursos, cujos valores 
correspondam a 80% do total arrecadado. Além disso, 
consignou que a simulação restou configurada não 
apenas com fundamento na declaração de bens e no fato 
de a escritura ter sido formalizada após a data das 
eleições, mas no amplo conjunto probatório descrito pelo 
acórdão recorrido. 

Extrai-se da moldura fática dos autos que a suposta 
venda de imóvel não declarado no registro e sem 
titularidade comprovada foi utilizada para justificar a 
origem dos recursos. O imóvel teria sido comprado pelo 
pai do recorrente com recursos custeados pela venda de 
imóveis de propriedade de pessoa jurídica, na tentativa 
de dissimular a origem dos recursos. Rever tal 
entendimento demandaria reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula n° 24/TSE. 

Recursos especiais desprovidos. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 

unanimidade, em negar provimento aos recursos especiais eleitorais, nos 

termos do voto do relator. 

Brasília 14 de maio de 2019. 

MINISTRO EDSON FACHIN - RELATOR 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhora Presidente, 

trata-se de recursos especiais eleitorais interpostos por Dixon Ronan de 

Carvalho e por Sandro Cesar Caprino em face de acórdão do Tribunal 

Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) que manteve a cassação dos 

mandatos de prefeito e vice-prefeito. Confira-se a ementa (fi. 1.250): 

RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. 
ARRECADAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ELEIÇÕES 2016. 
PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. SENTENÇA DE PARCIAL 
PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DOS MANDATÕS DE PREFEITO E 
VICE E APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE AO 
PRIMEIRO. 1 Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Não 
há inovação na sentença quando a matéria foi arguida na inicial. 2. 
Mérito. A necessidade de combater as contribuições de origem 
vedada e a prática de 'caixa-dois' exige dos candidatos a 
comprovação da fonte dos recursos arrecadados. 3. O artigo 56, da 
Resolução TSE n° 23.463/2015, estabelece: 'No caso de utilização 
de recursos financeiros próprios, a Justiça Eleitoral pode exigir do 
candidato a apresentação de documentos comprobatórios da 
respectiva origem e disponibilidade'. E acrescenta o parágrafo único: 
'A comprovação de origem e disponibilidade de que trata este artigo 
deve ser instruída com documentos e elementos que demonstrem a 
procedência lícita dos recursos e a sua não caracterização como 
fonte vedada'. 4. O conjunto probatório demonstra que os recursos 
não são provenientes de Dixon Ronan Carvalho, tal como declarado, 
mas, sim, de pessoa jurídica. Tais recursos representam 84% do 
total arrecadado, a evidenciar a gravidade da conduta. 5. Não é 
possível aplicar pena de inelegibilidade em sede de AIME. 
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇAO DE PAUTA 
PARA JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE 
DIXON PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SANÇÃO 
DE INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS DEMAIS 
RECURSOS. 

Opostos embargos de declaração (fls. 1.284-1.287 e 1.294-

1.305), foram rejeitados (fls. 1.405-1.410). 

Sandro César Caprino interpõe recurso especial eleitoral (fls. 

1.416-1.423), ressaltando que o recorrente Dixon Ronan de Carvalho possuía 

patrimônio suficiente para financiar sua campanha, não havendo 

demonstração de abuso do poder econômico.. Além disso, sustenta a 

necessidade de afastamento do princípio da indivisibilidade da chapa 
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majoritária, pois não teria participado da administração financeira da 

campanha. Dessa forma, deveria ser preservado seu mandato de vice-prefeito. 

Dixon Ronan de Carvalho apresenta recurso especial eleitoral 

(fls. 1.426-1.446), suscitando, preliminarmente, a nulidade do acórdão que 

julgou os embargos de declaração, por não corrigir os vícios indicados nas 

razões dos aclaratórios. Assevera omisso o acórdão quanto aos seguintes 

pontos: (i) a possibilidade de arrecadação de recursos após o pleito; (ii) lisura 

dos negócios jurídicos realizados; e (iii) capacidade financeira das pessoas 

físicas apontadas na pretensa simulação que, se quisessem, poderiam ter 
doado diretamente à campanha do recorrente. 

No mérito, alegou violação ao art. 14, § 10, da Constituição 

Federal, pois os negócios jurídicos que supostamente configurariam o abuso 

de poder econômico foram lícitos e não simulados. Reiterou que foram 

efetivamente comprovados a transferência dos valores, o valor de mercado do 

negócio e a capacidade financeira das partes e que a formalização posterior 

dos negócios não infirma sua licitude. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido 

fundamentou a ilicitude apenas na declaração de bens e no fato de o negócio 

ter sido formalizado após a data das eleições. Sustenta que não foram 

demonstrados os requisitos legais para a configuração do negócio simulado, 

pois houve a efetiva transferência dos imóveis pelo preço de mercado, 

violando, assim, o art. 167, § 10, do Código Civil. 

Por fim, alega que não há previsão constitucional para que se 

apure a ocorrência de arrecadação irregular de recursos em ação de 

impugnação de mandato eletivo, revelando a inadequação da via eleita. 

Os recursos especiais eleitorais foram inadmitidos (fls. 1.453- 

1.455). 

Sandro Cesar Caprino apresentou agravo (fls. 1.459-1.467), 

transcrevendo integralmente as razões do recurso especial. 

Dixon Ronan de Carvalho interpôs agravo (fls. 1.470-1.492), 

alegando que não pretende o revolvimento do acervo fático-probatório. 



REspe no 782-20.2016.6.26.0323/SP 	 5 

O Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

apresentou contrarrazões aos agravos (fis. 1.519-1.526). José Pavan Junior 
juntou contrarrazões (fis. 1.528-1.540). 

O pedido de efeito suspensivo dos recursos foi indeferido às 

fis. 1.569-1.578. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento dos 

agravos (fis. 1.590-1.595). 

Os agravos foram providos para exame dos recursos especiais 
(fis. 1.604-1.607). 

José Pavan Junior e a Coligação Unidos por Paulínia 

apresentam contrarrazões aos recursos especiais (fis. 1.610-1.643). Pugnam 

pelo não conhecimento dos recursos especiais, em razão da incidência da 

Súmula n° 24/TSE e da ausência de prequestionamento das matérias 

ventiladas no recurso especial de Sandro César Caprino. No mérito, alegam 

que não houve negativa de prestação jurisdicional, pois as razões dos 

embargos de declaração apenas repetiam os argumentos já discutidos nos 

autos. Sustentam, ainda, que as provas dos autos demonstram a utilização de 

recursos de origem não identificada de forma a macular o pleito. Pedem, ao 

final, o desprovimento dos recursos. 

A Procuradoria-Geral Eleitoral, em nova manifestação (fis. 

1.646-1.653), opina pelo desprovimento dos recursos especiais. Afirma que a 

prática de negócios simulados, com o propósito de encobrir a fonte vedada dos 

recursos, em valor que corresponde a 84% do total arrecadado, configura 

abuso de poder econômico. Ressalta que rever o entendimento acerca da 

existência de simulação implicaria reexame do acervo fático-probatório, vedado 

pela Súmula n° 24/TSE. Aduz, ademais, que as alegações de inadequação da 

via eleita e de violação ao art. 167, § 10,  do Código Civil, não foram debatidas 

na origem, carecendo de prequestionamento. Por fim, opina no sentido da 

impossibilidade de cindir a chapa majoritária no caso dos autos. 

É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (relator): Senhora 

Presidente, os agravos de instrumento foram providos para permitir o exame 

das razões de recurso especial. 

Em primeiro lugar, não podem ser conhecidas as alegações de 

inadequação da via eleita e de violação ao art. 167, § 10, do Código Civil. 
Nenhum destes argumentos foi debatido pelo acórdão recorrido nem arguidos 

em sede de embargos de declaração. Por essa razão, tais alegações carecem 

do devido prequestionamento, tornando inadmissível o recurso, nos termos da 

Súmula n° 72/TSE. 

No que tange ao pedido do recorrente Sandro Cesar Caprino 

de afastamento da indivisibilidade da chapa não pode ser conhecido, pois não 

foi debatido pelas instâncias ordinárias. Conforme se extrai do acórdão dos 

embargos de declaração (fls. 1.405-1.410), a alegação foi ventilada pela 

primeira vez nos embargos de declaração em segunda instância; por esse 

motivo sequer foi conhecida e não foi firmado qualquer entendimento quanto 

ao ponto. Dessa forma, é impossível tratar do tema em recurso especial, por 

ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n° 72/TSE. 

Prosseguindo, rejeita-se a alegada violação aos arts. 275 do 

Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil. O recorrente Dixon 

Ronan de Carvalho afirma que a Corte regional não teria sanado a contradição 

de três pontos principais: (i) a possibilidade de arrecadação de recursos após o 

pleito; (ii) lisura dos negócios jurídicos realizados; e (iii) capacidade financeira 

das pessoas físicas apontadas na pretensa simulação que, se quisessem, 

poderiam ter doado diretamente à campanha do recorrente. 

Quanto à possibilidade de arrecadação de recursos após o 

pleito, tal argumentação não infirma o fundamento do julgamento. O acórdão 

regional entendeu configurada a prática de abuso de poder econômico em 

razão da simulação de negócio jurídico para possibilitar o financiamento da 
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campanha com recursos de pessoa jurídica. A arrecadação posterior apenas 

corroborou a irregularidade do negócio. 

A alegação de omissão quanto à lisura dos negócios jurídicos 

se revela anódina, porquanto o pronunciamento atacado foi explícito ao 

fundamentar a irregularidade do negócio em razão da simulação. 

Relativamente à suposta omissão da capacidade financeira 

das pessoas físicas apontadas na pretensa simulação também não se 

sustenta, pois a capacidade financeira das pessoas físicas não tem o condão 

de afastar eventual origem ilícita dos recursos. Conforme afirmado pelo 
acórdão recorrido, as irregularidades "evidenciam a intenção de realizar o 

financiamento da campanha com recursos de pessoa jurídica" (fi. 1.257). 

Dessa maneira, não se sustentam as alegações de que as pessoas físicas 

poderiam ter doado diretamente à campanha, pois o que se verificou é a 

tentativa de ocultar o recebimento de valores de pessoa jurídica. 

Conclui-se, portanto que os embargos de declaração opostos 

objetivaram tão somente o rejulgamento da causa, não havendo nulidade a ser 
reconhecida. 

No mérito, alegam que o pronunciamento recorrido 

fundamentou a simulação do negócio apenas na declaração de bens e no fato 

de ter sido formalizado após a data das eleições, mas que os negócios foram 

lícitos e não restou demonstrado o abuso de poder econômico. 

Ressalte-se, por oportuno, que a simulação de negócio jurídico 

com o intuito de dissimular a origem ilícita de recursos de campanha 

correspondentes a mais de 80% do total de recursos configura abuso de poder 

econômico, apto a justificar a cassação do mandato. 

O acórdão recorrido não fundamenta a simulação do negócio 

jurídico apenas na declaração de bens e na data da formalização, mas em 

todo o acervo probatório contido nos autos. 

Depreende-se das premissas assentadas que a campanha de 

Dixon teria apresentado gastos no aporte de R$ 811.800,63 (oitocentos e onze 

mil, oitocentos reais e sessenta e três centavos), dos quais R$ 681.500,00 



REspe no  782-20.20 1 6.6.26.03231SP 	 8 

(seiscentos e oitenta e um mil e quinhentos reais) foram apontados como 

recursos próprios do candidato. No entanto, os bens declarados no registro de 

candidatura somavam patrimônio no montante de R$ 591.519,34 (quinhentos e 

noventa e um mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos). 

Assim, infere-se que candidato buscou ocultar a verdadeira origem dos 
recursos. 

Dixon Ronan de Carvalho alega que teria obtido os recursos 

para financiamento de sua campanha por meio da cessão de direitos sobre um 

imóvel (lote n° 20, quadra A, condomínio Chácaras de São Quirino) a seu pai, 

Benedito Dias de Carvalho, conforme contrato de cessão de direitos datado de 

23 de setembro de 2016. 

Ocorre, no entanto, que tal imóvel no valor de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais) não havia sido declarado pelo recorrente por ocasião de 

seu registro de candidatura, sendo apresentado apenas contrato particular de 

promessa de compra e venda relativo ao bem. Portanto, carece de 

demonstração a real titularidade do lote, pois não havia escritura do imóvel ao 

tempo do negócio e a matrícula do condomínio não especifica suas unidades 

(fI. 1.255). 

Benedito Dias de Carvalho, pai do recorrente, teria adquirido os 

direitos supostamente cedidos pelo filho sobre o dito imóvel com recursos 

decorrentes da venda dos lotes 19, 20, 45-B, 46 e 47, do Parque Nova 

Veneza, para Geraldo Antonio Baraldi. Todavia, restou demonstrado nos autos 

que tais lotes eram de titularidade da pessoa jurídica Dias Carvalho 

Administradora de Bens Próprios Ltda. e não de Benedito Dias de Carvalho (fI. 

1.256). 

Confira-se os fatos expostos no acórdão (fls. 1.255-1.256): 

Dixon alega que os recursos foram obtidos mediante a cessão de 
direitos de imóvel - lote n° 20, da quadra A, do Condomínio 
Chácaras São Quirino -, no valor de R$ 1.000.000,00, a seu pai, 
Benedito Dias de Carvalho. 
O contrato de cessão de direitos é datado de 23 de setembro de 
2016 (fls. 244/245). 
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No entanto, Dixon não demonstrou, a tempo e modo, a titularidade 
do bem. 

Apresentou promessa de compra e venda do imóvel datada de 1985 
(fis. 158/160) e a Declaração de Imposto de Renda do ano-
calendário de 2015, com a indicação do imóvel (fi. 166). 

A escritura somente foi elaborada após as eleições (fis. 242/243). 

A matrícula do condomínio (fis. 213/215) não especifica as unidades 
que o compõem. 
E ... ] 

Benedito, por sua vez, para comprovar capacidade financeira para 
adquirir os direitos cedidos pelo filho Dixon, sustentou a venda de 
cinco imóveis a Geraldo Antônio Baraldi, pelo preço de R4 
2.000.000,00, lotes 19, 20, 45-13, 46 e 47, do Parque Nova Veneza. 

Apresentou contrato de compromisso de compra e venda dos lotes 
(fis. 247/251) entre a empresa Dias Carvalho Administradora de 
Bens Próprios Ltda., da qual é sócio, e Geraldo, datado de 22 de 
setembro de 2016. 

A propriedade do lote 20 foi demonstrada. A titularidade é da pessoa 
jurídica (matrícula 18.354—fi. 627). 

Na fase recursal, o recorrente demonstrou que os lotes, de 
titularidade da pessoa jurídica Dias Carvalho Administradora de Bens 
Próprios Ltda., desde 2012, foram vendidos para Geraldo Baraldi em 
2018. 

Observa-se que o pretenso negócio jurídico sobre imóvel não 

escriturado e de titularidade não comprovada foi utilizado para que recursos da 

empresa fossem incorporados ao patrimônio de Dixon Ronan de Carvalho e 

justificasse sua utilização na campanha como recursos próprios. Portanto, 

houve a transferência de recursos de pessoa jurídica para a conta de 

campanha por meio transverso, de forma a ocultar sua origem ilícita. A 

moldura fática foi suficientemente delineada e analisada pelo acórdão 

recorrido, fazendo com que a pretensão de reavaliar os fatos expostos esbarre 

no óbice da Súmula n° 24/TSE. 

Ante o exposto, nego provimento aos recursos especiais. 

É como voto. 

"( 3 
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VOTO 

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Senhora 

Presidente, inicialmente, afasto as preliminares, assim como o Ministro Edson 

Fachin. Não entendo que, no caso, seja questão de reanálise de matéria fática, 

até porque, a meu ver, a matéria fática, a meu ver, é incontroversa. A 

interpretação da matéria fática, a aplicação se isso configura ou não abuso de 

poder econômico, nos termos como o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

entendeu, parece-me que é realmente um encaixe jurídico da definição de 
direito, como o vice-procurador-geral eleitoral pontuou, "independentemente da 
necessidade de reanálise fática". 

O Tribunal Regional Eleitoral paulista entendeu que as 

transações bancárias teriam demonstrado que os negócios jurídicos foram 

simulados para dar aparência de licitude à origem de recursos utilizados na 

campanha. Que essas irregularidades evidenciaram a intenção de realizar o 

financiamento da campanha com recursos de pessoa jurídica. 

Independentemente - essa análise já foi feita detalhadamente 

pelo Ministro Edson Fachin - da questão do registro de um imóvel, de constar 

ou não na escritura ou na declaração de imposto de renda de 2015, no caso, o 

que me parece, e já adianto que acompanho Sua Excelência o relator, é que 

nessa série de transações, independentemente de as pessoas envolvidas 

terem ou não dinheiro, na verdade, a pessoa pode ter dinheiro, mas pode ter 

optado - como aqui parece ter optado - por, ao invés de utilizar o dinheiro 

próprio, conseguir, vamos dizer, recuperar o dinheiro que havia numa pessoa 

jurídica administradora de bens. As pessoas fazem essa opção de constituir 

pessoa jurídica para administrar bens, ainda que seja para blindar o 

patrimônio. É lícito fazerem isso, inclusive, na doação, essa pessoa jurídica 

paga menos imposto do que depois pagaria no caso de sucessão, num 

determinado momento. 

Pelos fatos e sem reanálise, o TRE entendeu que, e eu 

concordo, Benedito, para comprovar a capacidade financeira para adquirir 
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esses direitos, sustentou a venda desses outros imóveis - os preços, os lotes - 
e houve essa transferência para a pessoa jurídica. 

Seria diferente, e é citado nos memoriais, se uma pessoa 

jurídica simplesmente distribuísse dividendos; a pessoa física com os seus 

dividendos pode fazer o que bem entender. Na verdade, houve a intenção, por 

algum motivo, de não disponibilizar recursos próprios, da possibilidade desses 

imóveis sustentarem parte da campanha. Porém, esses imóveis, por uma 
opção anterior, estavam na pessoa jurídica, na administradora. 

Com o devido respeito às posições em contrário, a meu ver, 
não há como entender que não houve, realmente, uma série de operações 

para recuperar dinheiro da pessoa jurídica, recuperar os bens que teriam sido 

colocados na administração da pessoa jurídica exatamente para poder fazer 

frente à campanha. 

Não se coloca a ilicitude desses bens, mas sim a ilicitude da 

sua utilização, porque as pessoas jurídicas não poderiam realizar o que 
fizeram. 

Dessa forma, Senhora Presidente, acompanho integralmente o 

ministro relator. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Senhora Presidente, a 

controvérsia cinge-se à prática de abuso do poder econômico pelos 

recorrentes a partir da arrecadação de recursos mediante ocultação da fonte 

ilícita - no caso, pessoa jurídica, cuja impossibilidade de doar a campanhas 

foi firmada pelo STF na ADI 4.650 e reafirmada com a revogação do art. 81 da 

Lei 9.504/97 pela Lei 13.165/2015. 

Na espécie, tem-se que o primeiro recorrente empregou na 

campanha R$ 681.500,00 (o que corresponde a 84% do total arrecadado), a 

título de recursos próprios, em tese provenientes da cessão de direitos de 
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imóvel de sua propriedade ao seu genitor no montante de R$ 1.000.000,00, 

faltando poucos dias para o pleito. Por sua vez, o valor obtido pelo genitor para 

viabilizar o negócio jurídico com seu filho decorreria da venda de cinco imóveis 
a terceiro. 

Todavia, como bem ressaltou o Ministro Edson Fachin, a 
moldura fática do aresto a quo contém uma série de provas e circunstâncias 

que conduzem à conclusão, nas palavras do TRE/SP, de que "os negócios 

jurídicos foram simulados, para dar aparência de licitude à origem dos recursos 
utilizados na campanha". 

Com efeito, ressalte-se em primeiro lugar que o imóvel em tese 

cedido pelo primeiro recorrente ao seu pai nem sequer constou da declaração 

de bens por ocasião do registro de candidatura. Some-se a isso que: a) a 

escritura foi elaborada apenas depois das eleições; b) a matrícula do 

condomínio a que se vincula o imóvel não especifica as unidades que o 

compõem; c) a matrícula do imóvel foi individualizada somente após quase 

dois anos. 

Assim, a titularidade do referido imóvel pelo primeiro recorrente 

afigura-se, no mínimo, controversa. 

Por outro vértice, e sempre atento apenas ao que consta do 

acórdão regional, verifico que os cinco imóveis vendidos pelo genitor do 

recorrente a terceiro - para viabilizar o negócio jurídico da cessão com seu 

filho - eram, na verdade, de propriedade da Dias Carvalho Administradora de 

Bens Próprios Ltda., da qual é sócio. 

Diante dessas circunstâncias, irretocável a conclusão do 

TRE/SP - ratificada pelo Ministro Edson Fachin - de que "as irregularidades 

dos negócios firmados entre Geraldo Baraldi e Benedito, e entre Benedito e 

Dixon, evidenciam a intenção de realizar o financiamento da campanha com 

recursos de pessoa jurídica". 

Entender de modo diverso demandaria reexame de fatos e 

provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 

24/TSE. 
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Ante o exposto, acompanho o relator e nego provimento ao 
recurso especial. 

É como voto. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora 
Presidente, acompanho o relator. 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO 

NETO: Senhora Presidente, Senhores Ministros, agradeço, inicialmente, pelos 

votos de felicitação, em virtude da prorrogação de meu mandato. 

Em relação ao caso concreto, analisando em profundidade o 

acórdão atacado pelo recurso especial, cheguei exatamente às mesmas 

conclusões a que chegaram os eminentes ministros que me antecederam. 

O acórdão recorrido está lastreado, em primeiro lugar, na 

compreensão de que todo o acervo probatório denota que Dixon Ronan de 

Carvalho não dispunha de capacidade financeira (fi. 1254). 

Em outra passagem bastante expressiva, o acórdão denota 

que Dixon não demonstrou, a tempo e modo, a titularidade do bem, sendo que 

a escritura somente fora elaborada após as eleições. E, se não me falha a 

memória, esse bem nem sequer foi indicado como do candidato, em ocasião 

própria. 

Inicialmente, tive dúvida sobre eventual confusão patrimonial 

entre a Dias Carvalho Administradora de Bens Próprios Ltda. e Benedito Dias 

de Carvalho, mas, aprofundando nesse estudo, percebi - assim como fez o 
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Ministro Alexandre de Moraes - que essas holdings patrimoniais servem, 

exatamente, aos planejamentos tributários e sucessórios, mas têm o condão 

de dar azo a uma pessoa jurídica, com CNPJ, etc., que não pode fazer 
doações. 

Também me chamou a atenção o fato de que, diferentemente 

de uma linha jurisprudencial que no passado construímos a respeito da 

sociedade unipessoal, neste caso o acórdão denota que Benedito Dias de 
Carvalho era um dos sócios dessa holding - isso está especificamente 
considerado à fl.1256. 

Assim, rever essa afirmação, bastante categórica do acórdão 

recorrido, de que as transações bancárias demonstram que os negócios 

jurídicos foram simulados, a meu sentir, esbarra no conteúdo sumular 

estratificado no Enunciado n° 24 da nossa jurisprudência. 

Com essas considerações, louvando a excelência das 

sustentações orais havidas, me animo a acompanhar inteiramente o magnífico 
voto expendido pelo douto relator. 

É como voto, Senhora Presidente. 

hYkIItS 

O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Senhora 

Presidente, trata-se de recursos especiais eleitorais interpostos por Dixon 

Ronan de Carvalho e Sandro César Caprino em face de acórdão do Tribunal 

Regional Eleitoral de São Paulo que manteve a cassação dos mandatos de 

prefeito e vice-prefeito. 

O eminente relator votou no sentido de negar provimento a 

ambos os apelos, com base nos seguintes fundamentos: 

a) falta de prequestionamento no tocante às alegações de 

inadequação da via eleita, de ofensa ao art. 167, § 11, do 

Código Civil e de possibilidade de afastamento da 
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indivisibilidade da chapa; 

ausência de mácula ao art. 275 do Código Eleitora e ao art. 

1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de 

origem teria se manifestado acerca de todos os pontos 

relevantes para o deslinde da causa; 

irrelevância de eventual omissão a respeito da capacidade 

financeira das pessoas físicas, pois a Corte de origem 

reconheceu que as irregularidades tencionavam dissimular o 

financiamento da campanha com recursos de pessoa jurídica; 

impossibilidade de revisão do entendimento da Corte de 

origem, nos termos do verbete sumular 24 do Tribunal Superior 

Eleitoral, a qual concluiu que configura abuso do poder 

econômico, apto a justificar a cassação de mandato, nos 

termos do art. 14, § 10, da Constituição Federal, a simulação 

do negócio jurídico para ocultar a origem ilícita de recursos, 

cujos valores correspondam a 80% do total arrecadado. 

De início, ressalto que acompanho Sua Excelência no tocante 

a toda a matéria prévia, inclusive no que diz respeito à falta de 

prequestionamento das alegações de inadequação da via eleita, de ofensa ao 

art. 167, § 10, do Código Civil e de possibilidade de afastamento da 
indivisibilidade da chapa. 

No que tange à matéria de fundo, cito trecho do voto condutor 

do acórdão: 

Nó mérito, trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo 
proposta em face de DIXON RONAN CARVALHO e SANDRO 
CÉSAR CAPRINO, eleitos prefeito e vice-prefeito, respectivamente, 
do Município de Paulínia, no pleito de 2016, alegando a prática de 
abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos. 
Questiona-se a origem dos R$ 681.500,00 empregados por Dixon; 
na campanha, a título de recursos próprios. 
O digno Juízo de 1° grau de jurisdição julgou parcialmente 
procedente o pedido, para cassar os mandatos de prefeito e vice e 
aplicar a sanção de inelegibilidade a Dixon. 
No caso, a prestação de contas da chapa majoritária (PC n°634-09. 
2016.6.26.0323 - fI. 47 e ss), desaprovada na origem (fis. 273/276), 
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demonstra gastos de R$ 811.800,63, dos quais R$ 681.500,00 eram 
recursos próprios de Dixon. 

Do acervo probatório, verifica-se que Dixon não dispunha de 
capacidade financeira, de modo que fez relato infiel, nas contas de 
campanha, para inviabilizar a identificação da verdadeira origem dos 
recursos. 

Os bens declarados por ocasião do registro de candidatura indicam 
que o patrimônio de Dixon, no valor de R$ 591.519,34, estava em 
grande parte imobilizado (fi. 456). 

Dixon alega que os recursos foram obtidos mediante a cessão de 
direitos de imóvel - lote n° 20, da quadra A, do condomínio Chá caras 
São Quirino -, no valor de R$ 1. 000. 000, 00, a seu pai, Benedito Dias 
de Carvalho. 

O contrato de cessão de direitos é datado de 23 de setembro 
de 2016 (fls. 244/245). 

O pagamento foi acordado da seguinte forma: R$ 100.000,00 no ato 
da assinatura e, o restante (R$ 900.000,00), em até 60 dias (cláusula 
segunda - fi. 244). 

Há laudos a justificar o valor da venda (fis. 192 e 900/902). 

Ademais, o digno Juízo de 1° grau de jurisdição assentou: "acredita-
se, pela experiência própria do Juízo, que o imóvel, objeto da formal 
venda de Dixon ao seu genitor, realmente valha aproximadamente 
os R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dito pela defesa" (fI. 996). 
No entanto, Dixon não demonstrou, a tempo e modo, a titularidade 
do bem. 

Apresentou promessa de compra e venda do imóvel datada de 1985 
(f/s. 158/160) e a Declaração dê Imposto de Renda do ano-
calendário 2015, com a indicação do imóvel (fi. 166). 

A escritura somente foi elaborada-após as eleições (fls. 242/243). 

A matrícula do condomínio (fis. 213/215) não especifica as unidades 
que o compõem. 

A matrícula do lote n° 20 foi individualizada apenas em março de 
2018 (fls. 1.171/1.172), após a realização, de fato, do negócio 
jurídico. 

Comprova Dixon como titular do imóvel e a transferência reallzada a 
Benedito. 

Benedito, por sua vez, para comprovar capacidade financeira para 
adquirir os direitos cedidos pelo filho Dixon, sustentou a venda de 
cinco imóveis a Geraldo António Baraldi, pelo preço de R$ 
2. 000. 000, 00, lotes 19, 20, 45-B, 46 e 47, do Parque Nova Veneza. 

Apresentou contrato de compromisso de compra e venda dos lotes 
(fls. 247/251) entre a empresa Dias-Carvalho Administradora de 
Bens Próprios Ltda., da qual é sócio, e Gera/do, datado de 22 de 
setembro de 2016. 

A propriedade do lote 20 foi demonstrada. A titularidade é de pessoa 
jurídica (matrícula 18.345 - fi. 627). 
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Na fase recursal, o recorrente demonstrou que os lotes, de 
titularidade da pessoa jurídica Dias Ca,valtio Administradora de Bens 
Próprios Ltda. desde 2012 foram vendidos para Gera/do Baraldi em 
2018. 

Foi apresentada, ainda, a escritura pública da venda dos lotes para 
Gera/do, datada de 20 de março de 2018 (fis. 1.17.4/1.177). 

O aporte financeiro de Benedito foi viabilizado pela pessoa jurídica. 

As transações bancárias demonstram que os negócios jurídicos 
foram simulados, para dar aparência de licitude à origem dos, 
recursos utilizados na campanha. 

A conta bancária de campanha da chapa majoritária indica que 
Dixon realizou o investimento de R$ 681.500,00, da seguinte forma 
(II. 458): 

- R$ 85.000,00, no dia 28 de setembro de 2016; 

- R$ 90.000,00, no dia 29 de setembro de 2016; 

- R$ 250.000,00, no dia 3 de outubro de 2016; 

- R$ 100.000,00, no dia 26 de outubro de 2016 e 

- R$ 156.500,00, no dia 27 de outubro de 2016. 

As trans ferências feitas de Benedito para Dixon somente foram 
possíveis em razão dos valores transferidos por Gera/do. 

Confira-se (mídia - fI. 614): 

- no dia 22 de setembro, Gera/do transferiu R$ 100.000,00 para 
Benedito e, logo em seguida, este transferiu R$ 85.000,00 para 
Dixon; 

- no dia 23 de setembro, Gera/do transferiu R$. 80.000,00 para 
Benedito e, logo em seguida, este transferiu R$ 100.000,00 para 
Dixon; 

- no dia 3 de outubro, Gera/do transferiu R$ 250.000,00 para 
Benedito e, logo em seguida, este transferiu o valor para Dixon; 

- no dia 6 de outubro, Gera/do transferiu R$ 230.000,00 para 
Benedito e, logo em seguida, este transferiu o valor para Dixon; 

- no dia 26 de outubro, Gera/do transferiu R$ 100.000,00 para 
Benedito e, logo em seguida, este transferiu o valor para Dixon; 

- no dia 27 de outubro, Geraldo transferiu R$ 156.500,00 para 
Benedito e, logo em seguida; este transferiu o valor para Dixon. 

Verifica-se, ainda, a transferência de R$ 207.000,00 da conta de 
Dixon para a empresa de Gera/do Baraldi (Keka Administração e 
Imóveis Ltda. - fi. 776), no dia 6 de outubro de 2016, justificada pela 
venda de veículo— Toyota Hilux (fi. 771). 

O próprio Dixon alega que "( ... ) a defesa nunca negou que o Sr. 
Benedito usou o dinheiro obtido com q venda dos imóveis ao Sr. 
Baraldi para comprar o terreno do Recorrente — até mesmo porque 
são as provas juntadas pela defesa que dão conta de que um 
negócio (entre o Sr. Baraldi e o Sr. Benedito) serviu de base para a 
realização do outro (entre o recorrente e seu pai)" (fI. 1.154). 
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As irregularidades dos negócios firmados entre Geraldo Baraldi e 
Benedito, e entre Benedito e Dixon, evidenciam a intenção de 
realizar financiamento da campanha com recursos de pessoa 
jurídica. 

Como registrou a Procuradoria Regional Eleitoral: "a manobra foi 
nitidamente usada para cobrir os valores gastos com a campanha 
eleitoral além da capacidade económica do candidato, cuja situação 
financeira declarada à Receita Federal não comportava gastos dessa 
monta. A quebra de sigilo bancário denotou a triangulação do 
dinheiro, oriundo da venda de lotes de uma empresa, até o caixa da 
campanha do candidato, tendo como eixo central a conta-corrente n° 
10024133 do Banco Santander, pertencente ao genitor de Dixon, 
Benedito Dias" (fI. 1.137v). 

O abuso de poder económico está configurado pela captação ilícita 
de recursos. 

A necessidade de combater as contribuições de origem vedada e a 
prática de "caixa-dois" exige dos candidatos a comprovação da fonte 
dos recursos arrecadados. 

O artigo 56, da Resolução TSE n° 23.463/2015, que dispõe sobre a 
arrecadação e os gastos de recursos por partidos e candidatos, e 
sobre a prestação de contas, nas eleições de 2016, estabelece: 

Art. 56. No caso de utilização de recursos financeiros próprios, 
a Justiça Eleitoral pode exigir do candidato a apresentação de 
documentos comprobatórios da respectiva origem e 
disponibilidade. 

Parágrafo único. A comprovação de origem e disponibilidade 
de que trata este artigo deve ser instruída com documentos e, 
elementos que demonstrem a procedência lícita dos recursos e 
a sua não caracterização como fonte vedada. 

Tais recursos somam R$ 681.500,00 e representam 84% do total 
arrecadado, a evidenciar a gravidade da conduta, com aptidão para 
ferir a lisura e a normalidade do pleito. 

Trata-se de vultosa quantia, sobretudo em cidade com menos de 
70.000 eleitores, sendo que os representados foram vitoriosos por 
diferença de 559 votos. 

A jurisprudência: 
Recurso Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. 
Candidatos segundos colocados diplomados Prefeito e Vice-
Prefeito. Arrecadação ou gasto ilícito de recursos. Pedidos 
julgados procedentes. Cassação de diplomas. Convocação de 
novas eleições. ( ... ) 

Comprovação de fraude na arrecadação de recursos. A 
conduta adotada, no sentido de deliberadamente camuflar 
a realidade da campanha denota a má-fé que norteou a 
arrecadação dos recursos pelos réus e denuncia a ilicitude 
perpetrada, independentemente da identificação da origem 
real dos recursos. O art. 30-A da Lei das Eleições não se 
limita a vedar formação de "caixa 2", alcançando 
QUALQUER PRÁTICA INSIDIOSA DESTINADA A,AR 
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O REAL FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. As condutas 
praticadas pelos réus revelam-se mais pérfidas que o 
malsinado "caixa 2", porquanto mais audaciosas. Os 
candidatos mostraram à Justiça Eleitoral os recursos 
ilicitamente injetados- na campanha, mas declararam-nos 
como próprios, a fim de conferir-lhes aparência de 
legalidade. Para sustentar o engodo, exibiram um 
espetáculo leviano de inverdades. Colocaram-se a salvo da 
acusação da formação de "caixa 2", já que os recursos 
transitaram pela conta de campanha. Todavia, mesmo sem 
utilizar "caixa 2", lesaram profundamente o bem jurídico 
tutelado pelo art. 30-A. Fato é que a Justiça Eleitoral não 
conhece a verdadeira origem de mais de R$ 2.000.000,00 
que aportaram na campanha dos recorrentes. Mesmo na 
mais benevolente interpretação das provas, resta 
desconhecida a procedência de montante que ultrapassa 
R$ 700.000,00. A TRANSPARÊNCIA DA ARRECADAÇÃO 
FOI FERIDA DE MORTE, E TALVEZ JAMAIS SE SAIBA A 
SERVIÇO DE QUAL NEFASTO INTERESSE. Por fim, as 
vultosas quantias postas à margem da fiscalização plena 
da sociedade impedem a aplicação do princípio da 
proporcionalidade. 

Recurso a que se nega provimento, para manter a cassação 
dos diplomas dos representados, 
Determinação à Secretaria para que seja providenciada a 
resolução regulamentadora para a realização de novas 
eleições naquele Município, após a publicação do acórdão, 
devendo o Presidente da Câmara Municipal continuar no 
exercício da Chefia do Executivo, até que sobrevenha aquela. 
Determinação para que seja oficiado o Juízo da 131a  ZE, 
informando que a cassação dos diplomas produz efeitos 
imediatos a partir deste julgamento, independentemente da 
publicação de acórdão respectivo e da interposição de 
eventuais recursos. 

(TRE/MG, RECURSO ELEITORAL n° 8528, ACÓRDÃO de 
27/10/2009, Relator BENJAMIN ALVES RABELLO FILHO, 
Publicação: DJEMG, Data 12/11/2009) 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. PREFEITO E VICE-
PREFEITO ELEITOS. DECISÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
PROCEDÊNCIA. 

1. O magistrado é o destinatário da prova, cumprindo-lhe 
valorar sua necessidade. Em regra, tal procedimento não 
configura cerceamento de defesa, pois cumpre ao juiz, no 
exercício do seu poder-dever de condução do processo, a 
determinação das provas necessárias à instrução deste e o 
indeferimento das diligências inúteis ou meramente 
protelatórias. 
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Diante das premissas da decisão regional, que não podem 
ser revistas nesta instância especial (Súmulas 279/STF e 
7/STJ), revela-se não apenas a ausência de comprovação da 
origem dos recursos em espécie que foram depositados na 
conta bancária de campanha - o que por si só, e de acordo 
com a proporcionalidade, poderia ser considerado -, mas 
também se infere a comprovação - admitida pelos agravantes 
- de que os dados informados na prestação de contas (e nos 
recibos bancários e eleitorais) não correspondiam à verdade. 

A gravidade dos fatos que ensejaram o reconhecimento 
do ilícito do art. 30-A da Lei 9.504/97 não se traduz apenas 
na não observância das regras que regem o financiamento 
das campanhas eleitorais, mas também atinge a 
conflabilidade das informações prestadas pelo candidato à 
Justiça Eleitoral. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

Ação cautelar julgada prejudicada. 

(TSE, Ação Cautelar n° 66959, Acórdão, Relatora Mm. Maria 
Thereza Rocha de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de 
justiça eletrônico, Tomo 216, Data 11/11/2016, Páginas 16/17). 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 
2012. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE 
RECURSOS DE CAMPANHA. ABUSO DE PODER. "CAIXA 
DOIS". CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 

O agravante, Vereador de Araçatuba/SP eleito em 2012, 
teve seu diploma cassado e foi considerado inelegível por 
arrecadação ilícita de recursos (art. 30-A da Lei 9.504/97) e 
abuso de poder económico (art. 22 da LC 64/90) decorrente de 
"caixa dois", porquanto não declarou a origem de valores que, 
ademais, não transitaram pela conta de campanha, no importe 
de R$ 7.603,20, o que corresponde a quase 12% de receitas 
(R$64.250, 15). 

No regimental, pugna-se pela aplicação dos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e alega-se que a 
condutanão é grave o suficiente (art. 22, XVI, da LC n° 64/90). 

A prática de "caixa dois" constitui motivo bastante para 
incidência das sanções, eis que a fraude escritural de 
omissão de valores recebidos e de falta de esclarecimento de 
sua origem inviabiliza o controle, por esta Justiça 
Especializada, de aporte financeiro em favor de candidatos, 
partidos políticos e coligações. Precedentes, em especial o 
AgR-REspe 235-54/RN, ReI. Min. Luiz Fux, DJE de 
15.10.2015. 

Não se cuida, na espécie, de simples falha de natureza 
estritamente contábil, mas sim de uso de recursos 
financeiros não declarados, sem trânsito por conta bancária 
específica e sem comprovação de sua origem, sendo 
inequívoco o "caixa dois". 
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S. Abuso de poder também reconhecido ante a 
proporção de recursos ilícitos (11,83% de R$ 64.250,15) e, 
ainda, a vantagem de apenas 60 votos para o primeiro 
suplente em colégio que conta com quase 140 mil 
eleitores. 
6. Os julgados trazidos não possuem similitude fática com 

caso: a) no REspe 392-22/AM (Rei. Mm. Dias Toifoli), 
inexistiu "caixa dois"; b) no REspe 1610-80/MS (Rei. Mm. 
Laurita Vaz), a falha equivaleu a apenas 4% de receitas; c) no 
REspe 863-48/MG (Rei. Min. Luiz Fux), cuida-se de processo 
de contas e a falha foi de 7% (R$ 5.053,60); d) no AgR-Al 
540-39/RJ (Rei. Min. Luiz Fux), o vício nas contas totalizou 
apenas R$ 300, 00. 
7. Agravo regimental desprovido. 
(TSE, Recurso Especial Eleitoral n° 76064, Relator Mm. 
Antônio Herman de Vasconceilos e Benjamin, Publicação; 
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 188, Data 
29/09/2016, Páginas 77-78). 

Destarte, a manutenção da cassação dos mandatos é medida de 
rigor. 

Pelo que se depreende da moldura fática do acórdão recorrido, 

Tribunal de origem considerou abuso do poder econômico a arrecadação 

ilícita de recursos, viabilizada mediante a simulação de negócio jurídico para 

ocultar a origem ilícita do aporte financeiro na campanha. 

Além disso, ficou registrado no aresto em tela que esse mesmo 

fato motivou a rejeição das contas do candidato peio juízo originário. 

No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 

soberano na análise de fatos e provas, entendeu que a arrecadação ilícita de 

recursos dessa ordem possibilitou vantagem econômica substancial à 

campanha, de modo que não há como afastar a conduta abusiva. 

Com efeito, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, 

"abuso de poder econômico configura-se por emprego desproporcional de 

recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer 

valores essenciais a eleições democráticas e isentas" (AgR-RO 8044-83, reI. 

Mm. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018). 

Igualmente: "O abuso do poder econômico configura-se 

mediante o uso desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos 

ou privados, de forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a 
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legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura" (AgR-REspe 
730-14, rei. Mm. João Otávio de Noronha, DJe de 2.12.2014). 

Compreensão similar é preconizada por setor autorizado da 
doutrina1 e 2 

É certo que a circunstância de a falha detectada em prestação 

de contas ser suficiente para conduzir à respectiva desaprovação, ou mesmo o 

simples fato de a arrecadação do recurso de campanha ser ilícito, não autoriza 

a conclusão automática de que estaria comprovado o abuso do poder 

econômico, que pressupõe ato grave direcionado a influenciar de forma grave 
a vontade do eleitor. 

Afinal, como é cediço, os ilícitos decorrentes da captação ilícita 

de recursos (art. 30-A da Lei 9.504/97) e do abuso do poder econômico (art. 22 

da Lei Complementar 64/90) são diversos, com requisitos de caracterização 

bem delineados. 

No entanto, a jurisprudência desta Corte admite que, em certos 
contextos fáticos, a captação ilícita de recursos se transmude em abuso do 

poder econômico, principalmente quando se tratar de recursos de especial 

monta. 

Nesse sentido: "Em princípio, o desatendimento às regras de 

arrecadação e gastos de campanha se enquadra no art. 30-A da Lei das 

Eleições. Isso, contudo, não anula a possibilidade de os fatos serem, também, 

examinados na forma dos arts. 19 e 22 da Lei Complementar n° 64/90, quando 

o excesso das irregularidades e seu montante estão aptos a demonstrara 

existência de abuso do poder econômico" (REspe 130-68, rei. Mm. 

Henrique Neves, DJe 4.9.2013, grifo nosso). 

1 Para José Jairo Gomes, "a expressão abuso de poder econômico deve ser compreendida como a concretização de 
ações que denotem o mau uso de direitos e, pois, de recursos patrimoniais detidos, controlados e disponibilizados ao 
agente. Essas ações não são razoáveis nem normais à vista do contexto em que ocorrem, revelando a existência de 
exorbitância, desbordamento ou excesso no exercício dos respectivos direitos e no emprego de recursos" (GOMES, 
José Jairo. Direito Eleitoral. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 257. 
2 Conforme preconiza Rodrigo López Zilio, "abuso de poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros 
em espécie ou que tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido ou coligação, 
interferindo indevidamente no certame eleitoraf' (ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6. ed. Porto Alegre: Verbo 
Jurídico, 2018, p. 644. 
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No caso, como bem assentou o relator, a ilicitude dos recursos 

comprometeu valor correspondente a 80% do total arrecadado na campanha, o 

que é suficiente para a existência de abuso do poder econômico. 

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos 

recursos especiais. 

VOTO 

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): 

Senhores Ministros, também parabenizo os eminentes patronos, Doutora 

Marilda de Paula Silveira e Doutor Gabriel Portella, que fizeram sustentações 

orais sólidas. 

Para não dizer mais do mesmo, já que há unanimidade quanto 

aos aspectos fáticos registrados no acórdão regional e à conclusão a que se 

chegou e, consequentemente, quanto à negativa de provimento aos recursos, 

endosso os fundamentos que foram expendidos pelos ilustres pares, em 

especial o voto, como sempre percuciente e profundo, do eminente relator. 

Limito-me a uma pequena observação, em função dos 

memoriais que foram apresentados com invocação da similitude do presente 

caso em um pequeno aspecto, especificamente acerca do tema "Utilização na 

campanha de recursos não integrados ao patrimônio do candidato à época do 

registro de candidatura" ao AgR-REspe n° 494-51, de Casa Branca/SP. 

Faço apenas o registro que naquele processo fiquei vencida 

junto com o Ministro Og Fernandes, relator do feito, no qual destaquei que, 

ainda que não se possa comprovar a existência de eventual fraude na 

operação, a irregularidade no uso de quantia significativa na campanha do 

candidato se reveste de gravidade, em violação objetiva, escancarada a 

norma, uma vez que o valor aplicado somente passou a integrar o patrimônio 

do candidato - naquele processo - quando já em curso a campanha, 

beneficiando-o inequivocamente contra determinação normativa expressa. 

,~_ c_:: 	~ 
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O ponto que interessa é que, no caso, a suposta cessão de 

bens ocorreu em 23.9.2018, também quando já em curso a campanha 

eleitoral, não tendo havido, por outro lado, declaração patrimonial do imóvel no 

registro do candidato. 

Apenas faço essa referência em homenagem aos memoriais. 
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EXTRATO DA ATA 

REspe n° 782-20.2016.6.26.0323/SP. Relator: Ministro Edson 

Fachin. Recorrente: Dixon Ronan de Carvalho (Advogados: Flávio Henrique 

Costa Pereira - OAB: 131 364/SP e outros). Recorrente: Sandro Cesar Caprino 

(Advogado: Cláudio Roberto Nava - OAB: 2526101SP). Recorridos: José 

Pavan Junior e outra (Advogados: Marcelo Pelegrini Barbosa - OAB: 199877-
BISP e outros). Recorrido: Partido Democrático Trabalhista (PDT) - Municipal 
(Advogada: Neusa Maria Dorigon - OAB: 662981SP). 

Usaram da palavra, pelo recorrente Dixon Ronan de Carvalho, 

a Dra. Marilda de Paula Silveira, pela recorrida Coligação União por Paulínia, o 

Dr. Gabriel Portella, e, pelo Ministério Público Eleitoral, o Dr. Humberto 

Jacques de Medeiros. 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos 

recursos especiais eleitorais, nos termos do voto do relator. 

Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros 

Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio 

Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de 

Medeiros. 

SESSÃO DE 14.5.2019.* 

Sem revisão das notas de julgamento do Ministro Alexandre de Moraes. 


