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ELEIÇÕES  2016.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL 

ELEITORAL.  ABUSO  DO  PODER  ECONÔMICO. 

PRELIMINAR  DE NULIDADE.  ALEGAÇÃO DE SENTENÇA 

EXTRA  PETITA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DISTRIBUIÇÃO 

MASSIVA  DE  COMBUSTÍVEL  A  ELEITORES 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS NÃO CADASTRADOS NA 

CAMPANHA  ELEITORAL.  DESPESAS  COM 

COMBUSTÍVEIS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE CAMPANHA, SOMENTE DESCOBERTAS POR 

MEIO  DE AÇÃO CAUTELAR  DE BUSCA E APREENSÃO, 

DEMONSTRANDO  QUE  O  COMBUSTÍVEL  DOADO  AOS 

ELEITORES  ERA  PROVENIENTE  DE  RECURSOS  DE 

“CAIXA  DOIS”.  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  DENOTAM 

GRAVIDADE.  ABUSO  DO  PODER  ECONÔMICO 

CARACTERIZADO.  PARECER  PELO  CONHECIMENTO  E 

DESPROVIMENTO DO RECURSO ELEITORAL.

Trata-se de recurso eleitoral interposto por ALDENOR GOMES 

MOREIRA JÚNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo 139ª Zona Eleitoral 

que, ao apreciar  Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral,  narrando  a  suposta 

prática  de abuso  do  poder  econômico,  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO 

ELEITORAL, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e aplicou ao 

recorrente a sanção de cassação do diploma de vereador e declarou-o inelegível 

pelo prazo de oito anos.
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Em  razões  recursais  acostadas  às  fls.  1.523/1.540,  o 

recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença sobre o argumento de 

que houve julgamento extra petita.

No  tocante  ao  mérito,  aduz,  em  síntese,  ser  latente  a 

fragilidade da sentença,  haja vista  que o  reconhecimento  do abuso  do poder 

econômico defluiu de conclusões vagas e imprecisas delineadas na sentença, 

calcadas na alegação de que diversos veículos foram abastecidos com recursos 

da campanha eleitoral,  que não foram declarados na prestação de contas  de 

campanha, todavia não apontou a quantidade ou quais veículos foram omitidos.

Pondera que o Ministério Público Eleitoral, enquanto autor da 

representação, não cumpriu o ônus de demostrar, por meio de prova robusta, os 

efetivos atos de abuso do poder econômicos imputados na inicial, de modo que a 

apreensão das notas fiscais e dos vales ou cupons em postos de combustíveis 

são insuficientes para se concluir pela ocorrência do ilícito eleitoral.

Sublinha que o fato de haver abastecido diversos veículos com 

atuação na campanha eleitoral também não são suficientes para caracterizar a 

existência do abuso do poder econômico,  sobretudo porque sua prestação de 

contas revelou que não atingiu o limite máximo de gastos previstos para o cargo 

de vereador  do  Município  de  Luziânia/GO;  tampouco  registou  a  existência  de 

excesso ou exorbitância no emprego dos recursos ou que estes foram usados de 

forma  ilícita;  sendo,  ainda,  que  as  provas  testemunhais  demonstraram  a 

regularidade dos atos da sua campanha eleitoral.

Invoca  precedentes  jurisprudenciais  com  o  escopo  de  dar 

sustentação às suas teses.
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Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso eleitoral, 

no  termos  do  art.  257,  §  2º,  do  Código  Eleitoral;  bem  como  em  atenção  à 

necessidade do trânsito em julgado da sentença para que produza seus efeitos, 

consoante previsão contida no art. 15 da LC 64/90.

Requer, quanto ao mérito, seja provido o recurso eleitoral para 

reformar a sentença e declarar a improcedência dos pedidos formulados na peça 

inicial da presente ação eleitoral.

O  Ministério  Público  Eleitoral  absteve-se  de  apresentar 

contrarrazões (certidão de fl. 1.542).

Em decisão proferida às fls. 1.547/1.549, o douto Juiz Relator 

concedeu  efeito  suspensivo  ao  recurso  eleitoral,  consoante  postulado  pelo 

recorrente.

É o relatório.

O  recurso  é  próprio,  tempestivo  e  preenche  os  demais 

pressupostos de admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.

Em  sede  de  preliminar,  ALDENOR  GOMES  MOREIRA 

JÚNIOR  sustenta  a  nulidade  da  sentença,  alegando,  para  tanto,  que  houve 

julgamento extra petita. Isso, porquanto alega que a sentença atacada baseou-se 

exclusivamente  em  elementos  fornecidos  na  sua  prestação  de  contas  que 

caracterizariam supostas irregularidades na captação de recursos e despesas de 

campanha, cuja a ação própria destinada a apurar tais ilicitudes seria apenas a 

representação fundamentada no art. 30-A da Lei n 9.504/97, e não a AIJE por 

abuso de poder econômico prevista no art. 22 da LC 64/90.

Assim, conclui o recorrente em suas razões recursais:
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“É incabível, no entanto, que se mesclem os desideratos de ações 

eleitorais  distintas.  A AIJE por abuso do poder econômico não se 

entremeia  com  a  representação  do  art.  30-A,  inclusive  têm 

momentos de propositura distintos”. (fl. 1.526)

Sem razão o recorrente.

Primeiramente, registre-se que o abuso de poder econômico 

caracteriza-se  pelo  uso  abusivo  de  recursos  financeiros  para  fins  eleitorais, 

exorbitando os limites legais, em circunstâncias que denotem gravidade (art. 22,  

XVI, da LC 64/90); enquanto a captação e gasto ilícito de recursos prevista no art. 

30-A  da  Lei  nº  9.504/97,  configura-se  por  “condutas  em  desacordo  com  as  

normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.”

Nesse  contexto,  o  mesmo  fato  ilícito pode  caracterizar,  em 

tese, captação e gasto ilícito de recursos (art. 30-A da Lei nº 9.504/97)  e abuso 

de poder econômico (art. 22 da LC nº 64/90), podendo dar ensejo a propositura 

autônoma ou cumulada de ambas as ações eleitorais.

Outrossim, os elementos colhidos da  prestação de contas do 

candidato e juntados aos autos servem apenas como provas, a fim comprovar e 

delinear o fato imputado na AIJE e suas circunstâncias, não sendo isso, por si só, 

definidor da natureza do ilícito e da ação eleitoral proposta, ao contrário do que 

defende o recorrente. Portanto, não há nenhuma ilegalidade ou irregularidade na 

análise de elementos colhidos na prestação de contas do candidato para fins  

probatórios de fato ilícito imputado em sede de AIJE, e suas circunstâncias.

Além disso, os dados da prestação de contas foram juntados 

aos  autos  -  como  provas -  por  expresso  pedido  das  partes,  inclusive  pelo 

defensor do recorrente durante a audiência (Termo de Audiência de fl.  396) e 

devidamente autorizado pelo douto Juízo Eleitoral  a quo (fl. 402) para subsidiar 

as teses das partes.
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A juntada desses dados aos autos, portanto, não tem o condão 

de  mudar  a  natureza  da  ação  da  investigação  judicial  por  abuso  do  poder 

econômico  para  a  representação  por  captação  e  gasto  ilícito  de  recursos 

estabelecida no art. 30-A da Lei das Eleições, como quer fazer crer o recorrente,  

porquanto  tais  dados  foram  utilizados  apenas  como  subsídio  probatório,  

operação esta perfeitamente aceitável pelo nosso ordenamento jurídico.

De qualquer sorte, cumpre lembrar que “os limites do pedido 

são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e  

não pela capitulação legal atribuída pelo autor.” (Súmula nº 62 do TSE)  

No  presente  caso,  o  Ministério  Público  Eleitoral  imputou  na 

AIJE  a  existência  de  abuso  de  poder  econômico  praticado  pelo  recorrente 

ALDENOR JÚNIOR, em sua campanha ao cargo de vereador,  porquanto este 

“estaria  oferecendo  gasolina  para  os  eleitores  que  concordassem  em  calar  

adesivo  em seus  carros  contendo  propaganda  eleitoral  em seu  favor.  (…) O  

esquema  supostamente  funciona  da  seguinte  forma:  o  candidato  compra  o  

combustível, o posto fornece os vales para retirada e as pessoas para quem eles  

distribuem os  vales  entregam ao  posto  de  gasolina  que  abastece  o  veículo,  

utilizando-se  do  vale  entregue.  Portanto,  há  indícios  de  que  os  requeridos  

promoveram e vem promovendo a distribuição ilegal de vantagem a eleitores ao  

fornecer combustível ilegalmente, conforme os documentos anexos. Há indícios  

de  abuso  de  poder  econômico  para  a  prestação  de  vantagem  patrimonial  

indevida a eleitores, com a proximidade das eleições municipais.” (fls. 04/05) 
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De  outro  lado,  o  MM.  Juízo  Eleitoral    a  quo,    na  sentença 

recorrida,  limitou-se a analisar  o  referido  fato  ilícito  imputado na AIJE e  suas 

circunstâncias apuradas na instrução processual, bem como impôs ao recorrente 

às sanções de cassação de diploma e declaração de inelegibilidade dentro dos 

limites estabelecidos no inciso XIV do art. 22 da LC 64/90, não havendo que se 

falar, portanto, em julgamento   extra petita.

Com efeito, confira-se trechos da sentença recorrida, verbis:

“(...) Segundo consta da ampla documentação carreada aos autos 

e do processo de Prestação de Contas, ora anexado, o representado 

patrocinou a distribuição de combustível para eleitores do município de 

Luziânia – Goiás, em plena campanha eleitoral.

Com efeito, conforme se verifica dos documentos de fls. 35/371, 

consistentes  em Notas  Fiscais  e  Requisições  emitidas  para  diversos 

veículos  e  pessoas,  denota-se  que  foi  realizada  distribuição  de 

combustível no Posto Sertanejo Ltda – ME, situado nesta cidade, para 

beneficiar  eleitores  com  o  abastecimento  de  seus  veículos,  então 

adesivados com propaganda eleitoral do candidato.

(…)

Destarte, em que pese a alegação da defesa de que os veículos 

para os quais houve o fornecimento de combustível estavam a serviço 

da campanha eleitoral de Aldenor Gomes, mediante termo de cessão de 

uso ou contratação, depreende-se dos autos que vários dos motoristas 

que abasteceram no Posto Sertanejo, declarados nas 'notas de controle' 

(fls.  35/371)  e  nos  cupons  fiscais  de  fls.  1.017/1.278,  não  foram 

prestadores de serviço na campanha do candidato.

Ainda, que a contratação de prestadores de serviço, locação de 

veículos e compra de combustível são incompatíveis com a Prestação 

de  Contas  do  candidato,  denotando-se que o  pagamento  se deu  de 

forma indevida.

Desse modo, verifica-se a repetitiva distribuição generalizada de 

combustíveis  a eleitores  que não faziam parte  da campanha eleitoral 

dos  candidatos,  à  margem da Prestação de Contas  de campanha,  a 
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demonstrar  a  utilização  excessiva  de  recursos  econômicos  e  a 

gravidade do ato abusivo, a ensejar, a configuração do abuso de poder 

econômico  por  parte  do  candidato,  afetando  a  igualdade  de 

oportunidade entre os candidatos e maculando o equílibrio das eleições, 

em  consonância  com  o  entendimento  jurisprudencial  dos  tribunais 

pátrios. 

(…)

Portanto,  sob  a  ótica  do  abuso  de  poder  econômico,  restou 

devidamente  comprovada a distribuição indiscriminada  de quantidade 

expressiva  de  combutível  a  eleitores,  pelo  candidato  Aldenor  Gomes 

Moreira  Júnior,  com influência  no  resultado  do  pleito,  tumultuando  o 

processo democrático das eleições municipais de 2016.

(...)” (fls. 1.514-v/1.517-v)  

Registre-se,  ainda,  que a  análise  das circunstâncias  fáticas-

probatórias secundárias do fato objeto da AIJE também se faz mister na instrução 

processual e na motivação da sentença (v.g. origem dos recursos utilizados na 

doação do combustível, que não foram contabilizados na prestação de contas), 

inclusive para fins de apuração do elemento gravidade, de forma a se aferir a 

caracterização, ou não, do abuso de poder econômico (art. 22, XVI, da LC 64/90),  

sem que isso caracterize julgamento extra petita.

Portanto,  por  todos  os  ângulos  que se  analise  a  preliminar, 

tem-se que não restou caracterizado o vício de julgamento extra petita sustentado 

pelo recorrente em suas razões recursais.

Destarte, deve ser  rejeitada a preliminar de julgamento  extra 

petita suscitada pelo recorrente.  

No mérito, também não assiste razão ao recorrente. Vejamos. 
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O  acervo  de  provas  materiais  coletado,  sobretudo  aquele 

decorrente  da  prestação  de  contas,  é  vasto  e  descortinou  de  forma  robusta, 

acima de qualquer  dúvida razoável,  o abuso do poder  econômico descrito  na 

peça inicial da presente AIJE.

Com efeito, inicialmente tem-se que o ato deflagrador da AIJE 

consistiu em notícia de infração pelo Sistema PARDAL ELEITORAL em que o 

noticiante  afirmava  que  o  candidato  ALDENOR  JÚNIOR  estava  ofertando 

combustível a eleitores para que estes colocassem em seus veículos adesivos da 

sua campanha eleitoral. Junto com a notícia de infração (fl. 09) foram fornecidas 

fotografias de uma das requisições para abastecimento de combustível e de um 

veículo (fl. 10), bem como do Posto Sertanejo (fl. 11), responsável pela expedição 

das requisições e abastecimento dos veículos.

Requerida liminarmente medida cautelar de busca e apreensão 

no bojo dessa AIJE pelo Ministério Público Eleitoral, o douto Juízo Eleitoral a quo 

deferiu  o  pedido (decisão de fls.  13/15);  sendo,  posteriormente,  acostado aos 

autos  diversas  requisições  (fls.  35/363-verso)  para  abastecimento  de 

combustíveis  em  nome  do  representado/recorrente  e  cupons  fiscais 

(1.017/1.278), todo esse material emitido pelo Posto Sertanejo.

Sobredito  material  (requisições  e  cupons  fiscais),  por  si  só, 

seria suficiente para demonstrar o abuso do poder econômico, na medida em que 

revelam  a  enorme  e  desproporcional  quantidade  de  combustível  distribuído, 

adquirido com recursos não contabilizado na prestação de contas  (“Caixa 2”), 

quando levado em consideração que a campanha ocorreu no interior e era para a 

eleição de vereador. Ora, são 1.026 (mil e vinte e seis) requisições (fls. 35/363-

verso) adquiridas pelo candidato junto ao Posto Sertanejo em valores que variam 

entre  R$  10,00  (dez  reais)  a  R$  70,00  (setenta  reais);  bem  como  os 

correspondentes  cupons  fiscais,  em quantidade semelhante,  acostados  às  fls. 

1.017/1.278.
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Nesse ponto, como bem salientado pelo douto representante 

do Ministério Público Eleitoral em Alegações finais (fls. 1.484/1.498):

“Após compilação  da documentação,  verificou-se que  o candidato 

adquiriu  combustível  para  abastecimento  de  carros  que  não 

constaram  como  doações  ou  locações.  Destaque-se  que  os 

contratos de cessão de veículos apresentados pelo requerido 

ALDENOR  abrangiam  o  período  de  29.09.2016  a  1.10.2016, 

sendo que nos cupons fiscais constam abastecimento desde o 

dia 23.8.2013.  Agregue-se a longa lista de carros abastecidos 

nos  Posto  Sertanejo,  devidamente  discriminada  ás  fls. 

1297/1350. Frise-se, mais de cinquenta páginas só de veículos 

abastecidos no referido posto” (fl. 1.494). (grifamos)

Com efeito, as listas de fls.  1.297/1.350 contém centenas de 

veículos que  foram  abastecidos  com  combustível  fornecido  pela  campanha 

eleitoral do candidato representado/recorrente. Assim,  a enorme quantidade de 

combustível  doado  massivamente  a  eleitores  representados  nas  requisições, 

cupons  fiscais  e  a  lista  das  centenas  de  veículos  acima  citada,  são  provas 

contundentes do abuso do poder econômico.

Nesse  tocante,  cumpre  registrar  as  evidências extraídas  da 

análise e manifestação técnica (fls. 1.280/1.392) sobre as contas do candidato  

realizada no Cartório da 139ª Zona Eleitoral, quando registrou que:

“Este  analista,  uma  vez,  considerando  imprescindível  as 

informações  de  fornecimento  de  combustível  pelo  fornecedor  à 

campanha do prestador de contas, solicitou autorização a MM Juíza 

Eleitoral  que  a  citada  documentação  fosse  anexa  aos  presente 

autos, o que foi deferido conforme despacho de fls. 599.
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Portanto,  em  17.02.2016  os  cupons  fiscais  apreendidos  em 

decorrência  da  Ação  de  Investigação  Judicial  Eleitoral  nº  80-

60.2016.6.09.0139  foram  fotocopiados  e  anexados  aos  presentes 

autos.

Conforme  análise,  foram  catalogados  1.206  “CUPONS 

FISCAIS”  com as seguintes  informações:  folha dos autos;  tipo de 

documento; nº do documento (COO presente nos cupons); valor do 

documento; se foi emitido em nome do candidato; consta o CNPJ do 

candidato;  data da emissão,  placa do veículo, nome do motorista, 

tipo de combustível (ANEXO I).

Da análise dos cupons fiscais do Anexo I verificou-se: 

-  Que os números dos Contadores  de Ordem de Operação COO 

presentes nos cupons ficais no ANEXO I não foram identificados nas 

notas  fiscais  de  fornecimento  de  combustíveis  apresentadas  pelo 

prestador  de  contas,  fls.  376,  401-v/403,  481  e  483.  Portanto,  a 

alegação do fornecedor POSTO SERTANEJO LTDA, não coaduna 

com a informação trazida pelo candidato que apresentou as notas nº 

000.000.191 Série 2, fls. 376, NF 000.000.205 Série 2, fls. 481 e NF 

000.000.198 Série 2, fl. 483, uma vez que a documentação referente 

a essa notas fiscais não se encontram em poder da Justiça Eleitoral.

-  Dos 1.026 CUPONS FISCAIS,  366 foram emitidos no CPF nº 

857.636.161-20,  pertencente ao prestador de contas ALDENOR 

GOMES  MOREIRA  JÚNIOR,  totalizando  R$  11.268,72  reais 

gastos com combustíveis entre os dias 23.08.2016 a 27.09.2016; 

os  demais  -  660  cupons  fiscais  foram  emitidos  no  CNPJ  nº 

25.955.224/0001-88 do candidato/prestador.
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-  Nos  cupons  fiscais  constam  placas  de  veículos  que 

abasteceram  no  Posto  Sertanejo,  dentre  eles,  foram 

identificados  veículos cuja  cessão  encontra-se  presente  na 

prestação  de  contas  –  já  considerando  possíveis  erros  de 

grafia; e  veículos  que  não  consta  sua  cessão,  apontando 

indícios de omissão de receitas e despesas:

(…)

– Ainda, os contratos apresentados pelo prestador de contas de 

cessão de veículos, em sua Cláusula Segunda – Da Vigência e 

do Valor Estimável aduz que 'O presente contrato terá vigência 

de 29/09/2016 a 01 de outubro de 2016,  quando o veículo será 

devolvido  ao  cedente'.  Conforme  Anexo  I,  bem  como  as  notas 

fiscais anexadas pelo prestador de contas, os abastecimentos 

iniciaram-se em 23/08/2016,  ou seja,  38 dias antes da cessão 

dos veículos pelos doadores. A Realização de despesas com 

combustíveis  sem  a  correspondente  cessão,  locação  ou 

publicidade com carro de som, revela omissão de informações, 

que afeta a consistência das contas e revela a omissão de receitas, 

infringindo  o  que  dispõe  o  art.  48,  I  g,  da  Resolução  TSE 

n.23.463/2015.” (fls. 1.296/1.350) (grifamos)

Por sua vez, no citado ANEXO I da prestação de contas, a 

análise  técnica  detectou  que os  gastos  com combustíveis  e  lubrificantes  e  os 

documentos  coletados  na  busca  e  apreensão  (requisições  e  cupons  fiscais) 

apresentavam as seguintes divergências:

“-  valor  declarado  na  prestação  de  contas:  apenas  de  despesas 

pagas, excluídas as doações estimáveis recebidas R$ 4.470,00;

-  montante  de  documentos  apresentados:  documentos 

apresentados pelo candidato  e anexado por determinação judicial 

R$ 33.254,32;

-  diferença encontrada R$ 28.784,32”
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Infere-se  dos  elementos  acima  citados  que  o  candidato 

declarou em sua prestação de contas (412) despesas com combustíveis no valor 

de apenas R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais). 

Todavia, a soma desse valor com os documentos levantados 

na busca e apreensão (requisições e cupons fiscais) revelam volume muito maior 

de  despesas  com  a  rubrica  combustíveis  e  lubrificantes,  totalizando   R$ 

33.254,32 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos).

Em  conclusão,  restou  demonstrado  que  a  quantia  de    R$ 

28.784,32   (vinte  e oito  mil,  setecentos  e oitenta e quatro reais e trinta  e dois 

centavos),  diferença  esta  verificada  da  subtração  entre  os  valores  acima 

indicados,  que representa 644% a mais em relação ao valor declarado pelo 

recorrente,   estando  todas  as  circunstância  a  indicar  que  foi  empregada  na 

compra e distribuição indiscriminada de combustível a eleitores, com omissão de 

despesa na prestação de contas.

Nesse ponto, registre-se que as listas contendo os nomes dos 

motoristas,  datas  das operações,  placas dos veículos,  valores e números dos 

documentos fiscais, contendo 34 páginas com aproximadamente 31 operações 

de abastecimento cada, totalizando mais de mil abastecimentos, foi acostadas 

às fls. 1.359 a 1.392, todas relacionadas como   NÃO CONTABILIZADAS.

Essas informações escancaram a conduta ilegal do recorrente 

na prática  do ilícito,  haja  vista  que o  candidato  recorrente  registrou  nas suas 

contas  de  campanha  apenas  o  pequeno  valor  de  R$  4.470,00  (quatro  mil, 

quatrocentos  e  setenta  reais)  com  combustíveis  e  lubrificantes,  bem  como 

apresentou contratos de cessão de veículos com terceiros cujo prazo de vigência 

iniciou-se  em  29/09/2016 e  encerrou-se  em  1º/10/2016.  Porém,  já  no  dia 

23/08/2016 começou a distribuir combustível massivamente a veículos não 
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registrados em sua campanha, ou seja, para eleitores, omitindo o referido 

gasto da prestação de contas.

Assim,  o  recorrente  omitiu  na  sua  prestação  de  contas  os 

valores consignados nas requisições e cupons fiscais  apreendidos no POSTO 

SERTANEJO LTDA,  com datas  emitidas  a partir  de 23/08/2016,  isto  é,  datas 

anteriores àquelas apostas nos contratos de cessão de veículos apresentados 

(29/09/2016) e que representam diversas outras operações de compra e entrega 

de combustíveis a proprietários de veículos, nitidamente com a intenção de tentar 

ocultar a prática ilícita da distribuição indiscriminada de combustível aos eleitores, 

os  quais  obviamente  não  tinham  seus  veículos  cedidos  para  a  campanha, 

conforme se verifica da prestação de contas do candidato.

Nesse  tocante,  apresenta-se  irretocável  análise  das  provas 

pelo MM. Juízo Eleitoral a quo na sentença recorrida às fls. 1514-v/1.517, verbis: 

“Segundo consta da ampla documentação carreada aos autos 

e  do  processo  de  Prestação  de  Contas,  ora  anexado,  o 

representante patrocinou a distribuição de combustível para eleitores 

do município de Luziânia – Goias, em plena campanha eleitoral.

Com  efeito,  conforme  se  verifica  dos  documentos  de  fls. 

35/371,  consistente em Notas Fiscais e Requisições emitidas para 

diversos veículos e pessoas, denota-se que foi realizada distribuição 

de combustível no Posto Sertanejo Ltda – ME, situado nesta cidade, 

para beneficiar eleitores com abastecimento de seus veículos, então 

adesivados com propaganda eleitoral do candidato. 

Analisando, detalhadamente,  verifica-se que a grande maioria 

desses documentos foram preenchidos com valores similares, qual 

seja, 05 (cinco) litros de gasolina. Outrossim, pela grande quantidade 

de veículos que estavam abastecendo com tais requisições no local, 

conclui-se que os valores utilizados para aquisições de combustível 
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foram  oferecidos  e  doados  aos  Eleitores  com  o  fim,  implícito  e 

explicito,  porém,  exclusivo,  de  obter-lhes  o  apoio  nas  eleições 

vindouras.

Ainda  em  análise  do  acervo  probatório  (colhido  tanto  neste 

processo, quanto no de prestação de contas), é curial destacar as 

inconsistências  relativas  às  questões  suscitadas  nos  presentes 

autos, também verificadas na sentença de prestação de contas (fls. 

1.456/1.484):

(a) Apesar  de o candidato ter informado que a aquisição de 

combustível  se deu para o abastecimento  de carros cedidos para 

sua  campanha,  constatou-se  que  vários  desses  veículos  não 

constaram  como  doações  ou  locações  em  sua  prestação  de 

contas; 

Além disso, ressalta-se que foram apreendidas notas cujos 

gastos, com diversos veículos e motoristas, foram registrados 

no CPF do candidato, não se tratando, portanto, de gastos de 

campanha.

(b) Os  contratos  de  cessão  de  veículos  apresentados 

abrangeram  o  período  de  29/09/2016  a  01/10/2016,  no  entanto, 

constam  dos  autos  cupons  fiscais  –  de  abastecimento  de 

combustível – emitidos desde o dia 23/08/2016....” ( verso de fl. 

1.514 a 1.515.

(c) Há inconsistência em outras doações estimáveis de veículo 

automotor,  sendo  que  alguns  dos  veículos  não  integravam  o 

patrimônio  do  doador  no  ato  da  doação  e  outros  não  eram  de 

propriedade do doador declarado na Prestação de Contas;
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(d)  No  que  se  refere  à  doação  de  R$  20.066,59  em 

combustível, discriminados no contrato de doação de combustível, o 

referido contrato é formado por Notas Fiscais que só foram emitidas 

mais de um mês após assinatura do contrato e emissão do recibo 

eleitoral.

Ademais, não se pode olvidar da clara constatação de que 

os cupons apreendidos não foram registrados nas notas fiscais 

apresentadas à Justiça Eleitoral, pelo candidato Aldenor Gomes 

e pelo doador Cristóvão Vaz Tormin, nos autos da prestação de 

contas:

“Ainda, da análise das notas fiscais apresentadas como gasto 

de  combustível  pelo  candidato  e  das  apresentadas  pelo 

doador/candidato Cristóvão Vaz Tormim não foram identificados os 

respectivos “Contadores de Ordem de Operação” (…)

Conclui-se, pois, que se tratam de abastecimentos distintos (os 

apresentados pelo candidato e aqueles apresentados pelo Cristóvão), 

o que é confirmado pela diferença verificada entre o valor total 

dos  cupons  fiscais  apreendidos  e  o  valor  das  notas  fiscais 

apresentadas (pelo doador Cristóvão – fls. 401-verso a 403).”

(e)  Realização  de  despesas  perante  o  Posto  Sertanejo 

Ltda., que não foram contabilizadas nas prestações de contas;

“O  candidato  realizou  despesas  perante  o  fornecedor  Posto 

Sertanejo, não contabilizadas em sua prestação de contas (…) Nítida 

tal omissão de despesas e de receitas, assim como encontra-se nítida 

a ausência dos respectivos recibos eleitorais e dos recursos utilizado 

na  conta  de  campanha  do  candidato,  quanto  aos  combustíveis 

referentes aos cupons apreendidos.”

No mesmo  sentir,  o  Ministério  Público  Eleitoral  pontuou  em 

suas alegações finais:

“De  igual  modo,  a  análise  técnica  das  notas  fiscais 

apresentadas com gasto de combustível  pelo requerido ALDENOR 

em  sua  prestação  de  contas  e  daquelas  apresentadas  pelo 
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doador/candidato Cristóvão Vaz Tormim, não foram identificados os 

respectivos “Contadores de Ordem de Operação.

 As  notas  fiscais  apresentadas  pelo  doador,  na  doação  de 

combustível  e  os  respectivos  cupons  lá  constantes  não coincidem 

com os cupons apreendidos, o que nos permite concluir que se trata 

de  abastecimentos  distintos  (os  apresentados  pelo  requerido 

ALDENOR  e  os  apresentados  pelo  Cristovão).  Tal  afirmação  é 

confirmada pela diferença verificada entre o valor total dos cupons 

fiscais  apreendidos e o  valor  das notas fiscais  apresentadas (pelo 

doador Cristóvão).” (fl. 1497)."

Outrossim,  em  sede  judicial,  as  testemunhas  William 

Rodrigues Martiniano,  Célio  Márcio  de  Oliveira  e  Caio  Rodrigo 

Pereira  Barros  prestaram  depoimento  por  meio  de  sistema 

audiovisual.  O inteiro  teor  da gravação  encontra-se acostado  aos 

presentes autos.

A  primeira  testemunha  confirmou  em  juízo  que  o  veículo 

declarado  na  Prestação  de  Contas  como  doação  estimável  em 

dinheiro não estava em seu nome,  o que ratifica a inconsistência 

devidamente  verificada  na  prestação  de  contas  de  contas  do 

candidato, conforme documentos de fls. 461, 465-v e 1467/1468, a 

ensejar sua desaprovação.

De  outra  senda,  as  demais  testemunhas  alegaram  que 

trabalharam  voluntariamente  para  a  campanha  do  candidato  e 

receberam  várias  doações  de  5  litros  de  gasolina  (sic)  para 

realizarem serviços de transporte de material de campanha, etc.

Destarte,  em que pese  a  alegação  da  defesa  de  que os 

veículos para os quais houve o fornecimento de combustíveis 

estavam a  serviço  da  campanha  eleitoral  de  Aldenor  Gomes, 

mediante termo de cessão de uso ou contratação, depreende-se 

dos autos que vários dos motoristas que abasteceram no Posto 

Sertanejo, declarados nas “notas de controle” (fls.35/371) e nos 
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cupons  fiscais  de  fls.1.017/1.278,  não  foram  prestadores  de 

serviço na campanha do candidato.

Ainda,  que  a  contratação  de  prestadores  de  serviços, 

locação  de  veículos  e  compra  de  combustíveis  são 

incompatíveis  com  a  Prestação  de  Contas  do  candidato, 

denotando-se que o pagamento se deu de forma indevida.

Desse  modo,  verifica-se  a  repetitiva  distribuição 

generalizada de combustíveis a eleitores que não faziam parte 

da campanha eleitoral do candidato, à margem da Prestação de 

Contas  de  campanha,  a  demonstrar  utilização  excessiva  de 

recursos econômicos e a gravidade do ato abusivo, a ensejar, 

de fato, a configuração do abuso do poder econômico por parte 

do candidato,  afetando a  igualdade de oportunidade entre  os 

candidatos  e  maculando  o  equilíbrio  das  eleições,  em 

consonância com o entendimento jurisprudencial dos tribunais 

pátrios.

(…)

Voltando a atenção ao caso vertente, prontamente se vê que, 

ultrapassada  a  fase  de  instrução  probatória,  revelaram-se  provas 

robustas  que  corroboram  a  autoria  direta  do  investigado  sobre  a 

suposta  doação de combustíveis  a eleitores.  Restou seguramente 

atestada  a  distribuição  gratuita  de  exorbitante  quantidade  de 

combustíveis no posto apontado pelo investigante.”

Como  delineado  pelo  Ministério  Público  Eleitoral,  não  há 

dúvidas de que o representado utilizou um esquema ilícito com o 

objetivo claro de influenciar  o resultado do pleito.  Por lógico,  essa 

influência  emergiu  da  própria  benesse  do  abastecimento  de 

combustível no período eleitoral. Destarte, as evidências constatadas 

nos autos não deixam dúvida quanto à intenção de macular o pleito 
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por parte do candidato representado, pois, outro motivo não há para 

abastecer automóveis de vários eleitores, que não o de exercer forte 

influência na decisão desses eleitores.” (fl. 1.516 e verso)

Nesse contexto,  a  massiva  distribuição de combustíveis  aos 

eleitores  é  patente  quando  se  analisa  conjuntamente  as  seguintes  provas 

(evidências):

a) o candidato empregou recursos da ordem de R$ 33.254,32 

(trinta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) na  

aquisição de combustíveis, o que configura  gasto exorbitante e  desproporcional 

para  a  promoção  de  uma campanha  para  o cargo    de  vereador  em Luziânia, 

município do interior goiano, que faz parte do entorno do Distrito Federal;

b) mais  de  mil  abastecimentos  foram  realizados  e  não 

contabilizados  nas  contas  de  campanha,  consoante  lista  de  fls.    1.359  a 

1.392, ou seja, caracterizam gastos provenientes de “Caixa 02”, o que por si 

só, já caracteriza abuso de poder econômico;

c) desses abastecimentos, 366 (trezentos e sessenta e seis) 

tiveram os  cupons  fiscais  registrados  no  CPF do  candidato,  e  não  no  CNPJ 

específico da campanha eleitoral;

d) os contratos de cessão de veículos apresentados pelo 

recorrente na sua prestação de contas abrangeram o período de 29/09/2016 a 

01/10/2016,  no  entanto,  constam  dos  autos  cupons  fiscais  –  de 

abastecimento de combustível – emitidos desde o dia 23/08/2016, os quais 

não foram registrados na prestação de contas.
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De outro lado, como bem analisado na sentença recorrida, a 

prova  testemunhal produzida  pela  defesa  é  totalmente  insuficiente para 

desconstruir todas as diversas evidências dos autos que comprovam a existência 

de um verdadeiro esquema de distribuição de combustível a eleitores, mediante 

gastos  que  não  transitaram  na  prestação  de  contas  do  candidato,  ou  seja, 

mediante recursos de “Caixa 2”.  

Portanto,  todas as circunstâncias fáticas-probatórias apuradas 

na intrução processual  evidenciam de forma robusta, acima de qualquer dúvida 

razoável,  que  o  recorrente  promoveu  massiva  distribuição  de  combustível  a 

inúmeros eleitores (foram 1.026 requisições de abastecimento apreendidas) para 

promover  sua  campanha  à  vereador  nas  eleições  municipais  de  2016, 

abastecendo, desde 23/08/2016, centenas de veículos de eleitores do município, 

os  quais  não  estavam  cedidos  para  trabalharem  em  sua  campanha  e  cujos 

proprietários não figuravam como prestadores de serviços da campanha. 

Assim,  constata-se  que  foi  realizando  o  abastecimento  de 

veículos de inúmeros eleitores, - que não figuravam como prestadores de serviço 

na  prestação  de  contas  do  candidato  -,  com  recursos  não  contabilizados  na 

prestação de contas; ou seja, oriundos de recursos de “Caixa 2”.    

Destarte, tem-se que as circunstâncias do fato ilícito praticado 

são graves, de forma a configurar abuso de poder econômico, nos termos do art. 

22, XVI, da LC 64/90. 

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

“RECURSO  ESPECIAL  ELEITORAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO 

JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO 

DO PODER ECONÔMICO.  (…) Mérito 1.  Nos termos da jurisprudência 

do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  não  caracteriza  captação  ilícita  de 

sufrágio a distribuição de pequena quantidade de combustível para que 
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eleitores participem de carreata. Precedentes. 2.  Os fatos registrados 

pelo  acórdão  regional,  no  presente  caso,  demonstram  que  a 

distribuição  de  combustível  não  estava  vinculada  a  um  ato 

específico de campanha e se deu de forma generalizada, massiva e 

repetida,  para  que  os  eleitores  votassem  no  candidato  e 

ostentassem  o  adesivo  da  campanha  em  seus  veículos 

particulares.  3.  (…) 4.  A entrega de combustíveis aos eleitores em 

troca  do  compromisso  de  colocação  de  adesivo  nos  seus  veículos 

também  pode  caracterizar  abuso  do  poder  econômico  e  infração  às 

regras que preveem que a propaganda eleitoral  em bens particulares 

somente  pode  ser  realizada  de  forma  espontânea  e  gratuita.  5. 

Hipótese  que  não  se confunde  com a  mera  demonstração  de apoio 

político por parte do eleitor, de contratação de cabos eleitorais, nem de 

prestação  de  serviço  voluntário.   Recurso  especial  desprovido.  (...)” 

(TSE - Recurso Especial  Eleitoral  nº 18886, Relator(a)  Min.  Henrique 

Neves Da Silva, DJE de 27/10/2015, Página 50-51)

“ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 

PREFEITO  E  VICE.  ABUSO  DO  PODER  ECONÔMICO.  NÃO 

CONFIGURAÇÃO. (…)  4. O uso de combustíveis nas campanhas 

eleitorais é, em princípio, lícito a teor do que dispõe o inciso IV do 

art. 26 da Lei nº 9.504/97. Para que se possa afirmar a prática de 

abuso do poder econômico, é necessário que seja demonstrada a 

massiva e repetitiva  distribuição  generalizada  de combustíveis  a 

eleitores que  não  fazem parte  da campanha  dos candidatos  ou, 

eventualmente,  a  cabos  eleitorais  e  apoiadores  (de  forma 

fraudulenta e/ou à margem da prestação de contas), a demonstrar a 

utilização excessiva de recursos econômicos e a gravidade do ato 

abusivo, nos termos do inciso XIV do art. 22 da LC nº 64/90. 5. (...).” 

(TSE - Recurso Especial  Eleitoral  nº 51896, Relator(a)  Min.  Henrique 

Neves Da Silva, DJE de 09/11/2015, Página 87)
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Além disso, cumpre registratar que a utilização de recursos de 

“Caixa 02” (recurso/despesa não contabilizado na prestação de contas) para o 

abastecimento dos veículos também já é circunstância grave suficiente para a 

caracterização do abuso de poder econômico.

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

“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.  1.   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 econômico (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). 

2.   No  regimental,  pugna-se  pela  aplicação  dos  princípios  da 

razoabilidade e da proporcionalidade e alega-se que a conduta não é 

grave o suficiente (art. 22, XVI, da LC nº 64/90). 3.  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, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15.10.2015. 4.  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". 5.  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 
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julgados  trazidos  não  possuem  similitude  fática  com  o  caso:  a)  no 

REspe 392-22/AM (Rel. Min. Dias Toffoli),  inexistiu "caixa dois"; b) no 

REspe 1610-80/MS (Rel. Min. Laurita Vaz), a falha equivaleu a apenas 

4% de receitas; c) no REspe 863-48/MG (Rel. Min. Luiz Fux), cuida-se 

de processo de contas e a falha foi de 7% (R$ 5.053,60); d) no AgR-AI  

540-39/RJ (Rel. Min. Luiz Fux), o vício nas contas totalizou apenas R$ 

300,00.  7.   Agravo  regimental  desprovido.”  (TSE  -  Recurso  Especial 

Eleitoral nº 76064, Relator(a) Min. Antonio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin, DJE de 29/09/2016, Página 77-78)

Desse modo, restou demonstrada a gravidade suficiente para 

afetar a  lisura e a  normalidade do pleito eleitoral, nos termos da inteligência 

do inciso XVI do art. 22 da LC 64/90.

Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se 

pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.

Goiânia, 08 de novembro de 2017.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
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