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PROCESSO NO 16-31.2015.6.11.0060- CLASSE- RE
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTA<;;:AO - DOA<;;:AO DE RECURSOS ACIMA DO
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RECORRIDO(S): MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

ELEI<;;:OES
2014.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTA<;;:AO. DOA<;;:AO DE RECURSOS
ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FISICA.
ONUS DA PROVA. LIMITE AFERIDO COM BASE
NO VALOR MAXIMO PARA ISEN<;;:AO DO
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FISICA.
SENTEN<;;:A REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudencia do Tribunal
Superior Eleitoral, e onus do representante
demonstrar que a doa<;ao para campanha de
candidates a cargos eletivos extrapolou o
limite fixado na Lei n.o 9.504/1997.
2. In casu, constatou-se que a doadora estava
isenta de apresentar declara<;ao de Imposto de
Renda no ano de 2013, premissa que nao foi
desconstitufda pelo Ministerio Publico Eleitoral.
3. "Considera-se para fins de limite de doa<;ao
de pessoa ffsica isenta de declarar imposto de
renda o limite legal de isen<;ao do ano base da
doa<;ao, sob pena de viola<;ao do prindpio da
participa<;ao democratica que possibilita a
todos contribuir para com candidates de quem
sejam partidarios ou de quem partilhem das
orienta<;5es
polfticas".
(TRE/MT,
Recurso
Eleitoral n° 4696, Ac6rdao n° 23793 de
13/02/2014, Relator Jose Luis Blaszak,
Publica<;ao: DEJE - Diario de Justi<;a Eletronico,
Torno 1592, Data 24/02/2014, Pagina 2-9)
4. Recurso provide.

_

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

ACORDAM os Membros do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiaba, 15 de maio de 2018.

Presidente

oouTOR Luis

APif£tLJUNrOR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO
V(07.05.18)

NOTAS TAQUIGRAFICAS

PROCESSO N° 16-31/2015- RE
RELATOR: DR. LUiS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
RELA TO RIO

DR. LUiS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (Relator)
Trata-se de recurso eleitoral (fls. 84/91) interposto
por GABRIELLA BOGER PRADO aviado contra sentenc;a proferida pelo Jufzo
do 60. 0 Zona Eleitoral (Campo Novo do Parecis/MT), que julgou
procedente o pedido do Ministerio Publico para, com base no art. 31, §
1. 0 , inciso I, do Lei n. 0 9.504/97, condenar a recorrente a multo de R$
710,00 (setecentos e dez reais) em razao do realizac;ao de doac;ao de
campanha acima do limite permitido pela legislac;ao eleitoral (tis.
73/81).
0 recorrente aduz, em suas razoes (tis. 84/91), que fez uma
doac;ao no valor de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) e que, no ano
calend6rio base de 2013, nao fez declarac;ao de imposto de renda, porquanto estaria
dentro do permissive legal de isenc;ao.
Salienta que, desde o ano de 2008 nao existe mais a
declarac;ao anual de isento de imposto de renda, assim, as pessoas que nao
perceberem rendimentos tribut6veis superiores a R$ 25.661 ,70 (vinte e cinco mil,
seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos) estariam desobrigadas a fazer
declarac;ao, situac;ao f6tica em que a recorrente estaria enquadrada.
Argumenta que goza de presunc;ao de isenc;ao de declarac;ao
de imposto de renda, logo deveria o 6rgao ministerial ter provado que tenha recebido
rendimentos brutos no ano de 2013, incompatfveis com o valor doado no pleito de
2014.
Diante desse contexte, entende que, no qualidade de pessoa
ffsica isenta de declarac;ao de imposto de renda, a importancia de R$ 142,00 (cento e
quarenta e dois reais), doada por ela, nao extrapolaria o limite de R$ 2.566, 17, (dois
mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), imposto aquelas pessoas
que gozam de presunc;ao de inocencia.
Por fim, pleiteia o provimento do presente recurso para
reformar in totum a sentenc;a guerreada.
Nos suas contrarrazoes, o Ministerio Publico Eleitoral (fls. 95/l 02)
pugnou pela manutenc;ao do decisao recorrida, e, via de consequencia, pelo nao
provimento do recurso.
Recebidos os autos nesta instancia, a douta Procuradora
Regional Eleitoral, em parecer de fls. 107 I 113, opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso, a tim de que seja reformada a sentenc;a combatida. Eo relat6rio.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO EST ADO DE MATO GROSSO
V 0 T0 S
DR. LU[S APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (Relator)
Senhor Presidente o recurso eleitoral ora em exame e
adequado, sendo tempestivo, razao pela qual dele conhe<;o.

a analise

Nao tendo sido suscitada questao preliminar, passo
do merito.

Pois bem, o artigo 23, § 1. 0 , inciso I da Lei n. 0
9.504/1997, em seu texto originario, dispunha que pessoas ffsicas podem
fazer doa<;oes a candidates e partidos politicos ate o limite de 10% ( dez
por cento) de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da
elei<;ao, in verbis:

Art. 23. A partir do registro dos comites financeiros,
pessoas fisicas poderao fazer doa<;oes em dinheiro
ou
estimaveis
em
dinheiro
para
campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1 •0 As doa<;oes e contribui<;oes de que trata este
artigo ficam limitadas:
I - no coso de pessoa fisica, a dez por cento dos
rendimentos brutos auferidos no ano anterior a
elei<;ao;

Ressalto que a reforma, produzida pela Lei n. 0
13.165/2015 no artigo em destaque, manteve o limite de doa<;ao ao
patamar de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador no ano anterior ao da elei<;ao:

Art. 23. Pessoas fisicas poderao fazer doa<;oes em
dinheiro ou estimaveis em dinheiro para campanhas
eleitorais,
obedecido
o
disposto
nesta
Lei.
(Reda<;ao dada pela Lei no 12.034, de 2009)

§ 1 . 0 As doa<;oes e contribui<;oes de que trata este
artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior a elei<;ao. (Reda<;ao dada pela Lei no
13.165, de 2015)
I - (revogado); (Reda<;ao dada pel a Lei no 13.1 65, de
2015)

Nesse norte, no coso ora em analise, como a elei<;ao
ocorreu no a no de 2014, devem ser considerados os rendimentos
auferidos no a no calendario de 2013.
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Conforme firmado de proprio punho as fls. 70, a
recorrente nao declarou imposto de renda referente ao exercfcio de
2013, o que, por sua vez, faz com que nao haja para metro para auferir
a renda bruta e, consequentemente, o valor maximo que poderia ter
sido doado.
Em cases como esse, o colendo Tribunal Superior
Eleitoral - TSE, assim como este egregio Tribunal Regional, vem
estabelecendo, por meio de seus julgados, que, para fins de
identificac;ao do limite de doac;ao, deve ser utilizado como base de
c61culo o valor maximo para isenc;ao do imposto de renda.
No exercfcio em referencia, estavam desobrigados
de declarar imposto de renda aqueles que auferiram rendimento inferior
a R$ 25.661 ,70 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos),
sendo este valor o parametro sobre o qual dever6 incidir o percentual de 10% (dez por
cento) maximo para doac;ao.
Por oportuno,

ELEI<;OES
2006.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENT A<;AO.
DOA<;AO. ONUS DA PROV A. LIMITE AFERIDO COM BASE NO
VALOR MAXIMO PARA ISEN<;AO DO IMPOSTO DE RENDA.
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. E onus do representante
demonstrar que a doac;ao para campanha de candidates a
cargos eletivos extrapolou o limite fixado na Lei n.0 9.504/1997,
sendo razo6vel a utilizac;ao do valor maximo estabelecido para
a isenc;ao do imposto de renda como parametro para
estabelecimento da limitac;ao. 2. Recurso especial desprovido.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral no 399352273, Ac6rdao de
24/02/2011,
Relator( a)
Min.
HAMILTON
CARVALHIDO,
Publicac;ao: DJE- Diorio da Justic;a Eletronico, Data 18/04/2011,
P6gina 34-35)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENT A<;AO. DOA<;AO DE RECURSOS.
ELEI<;OES 2012. LIMITE LEGAL. PESSOA FfSICA. IMPOSTO DE
RENDA. ISEN<;AO. LIMITE DA DOA<;AO. PRINCfPIO DA
PARTICIPA<;AO DEMOCRATICA. RECURSO PROVIDO. 1. Adotase para a doac;ao estim6vel em dinheiro na modalidade de
prestac;ao de servic;os gratuitos como cabo eleitoral o mesmo
tratamento dado as doac;oes estim6veis em dinheiro relativas a
utilizac;ao de bens m6veis ou im6veis, com vistas ao limite
estipulado para estas. 2. Considera-se para fins de limite de
doac;ao de pessoa ffsica isenta de declarar imposto de renda o
limite legal de isenc;ao do ano base da doac;ao, sob pena de
violac;ao do princfpio da participac;ao democr6tica que
possibilita a todos contribuir para com candidates de quem
sejam partid6rios ou de quem partilhem das orientac;oes
politicos. (TRE/MT, Recurso Eleitoral no 4696, Ac6rdao no 23793
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de 13/02/2014, Relator( a) JOSE LUfS BLASZAK, Publica<;ao: DEJEDiorio de Justi<;a Eletronico, Tomo 1592, Data 24/02/2014,
Pogina 2-9)

Dos julgados acima, afere-se que pessoas ffsicas
omissas, ou que se declarem isentas do impasto de renda por terem
auferido renda inferior ao limite fixado pela Receita Federal, nao estao
impedidas de realizar doa<;ao a candidato, desde que o fa<;am ate o
limite de 10% (dez por cento) do teto previsto para isen<;ao, valor esse
que, no coso concreto, equivale a R$ 2.566,17 (dois mil quinhentos e
sessenta e seis rea is e dezessete centavos).
Como no situa<;ao em exame, a doa<;ao feita foi de
R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais), o limite legal foi respeitado e,
consequentemente, a doa<;ao e regular.
Por fim, ad arguentandum tantum,

ELEI<;OES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
REPRESENT A<;AO.
DOA<;AO
ACIMA DO LIMITE LEGAL. LIMITE DE ISEN<;AO DO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FfSICA. RAZOABILIDADE.
1. Constou do ac6rdao regional que a doadora
estava isenta de apresentar declara<;ao de Impasto
de Renda no a no de 2013, premissa insuscetfvel de
revisao em sede extraordinoria.

2. Na linha da jurisprudencia do Tribunal Superior
Eleitoral. e onus do representante comprovar que a
doacao extrapolou o limite legal. sendo razoavel a
adocao do limite de isencao de lmposto de Renda
como parametro para aferir a existencia de eventual
excesso.
Agravo regimental
nao provido.
(TSE,
Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral no 2108,
Ac6rdao de 01/09/2016, Rei. Min. Henrique Neves do
Silva, Publica<;ao: DJE - Diorio de justi<;a eletronico,
Data 13/09/2016, Po gina 197). (sem grifos no original)

Com essas considera<;oes, em consonancia com o
parecer ministerial, conhec;o do recurso, porquanto atendidos os
pressupostos de admissibilidade e, no merito, considerando que o art.
23, § 1. 0 , inciso I, do Lei n. 0 9.504!1997 (reda<;ao original) foi respeitado,
concluo pela licitude do doa<;ao efetuada, assim, VOTO pelo
PROVIMENTO do presento recurso, reformando a senten<;a de piso e,
consequentemente, afastando todas as san<;oes impastos
recorrente.

a

E como

voto.
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DES. PEDRO SAKAMOTO
Com o relator.
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Pec:;o vista, Presidente.
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Aguardo.
DR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Aguardo.
DES. PRESIDENTE
0 relator e o l o Vogal proveu o recurso. Pediu vista o 2° Vogal.
Os demais aguardam. Julgamento suspenso.
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NOTAS TAQUIGRAFICAS
PROCESSO N° 16-31/2015- RE
RELATOR: DR. LUfS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Continuac;oo de Julgamento
VOTO-VISTA
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS
Sr. Presidente,
Eminentes pares,
Ap6s analisar os autos, cheguei a mesma conclusoo do relator,
no sentido de que, nas representac;oes por doac;oo acima do limite legal. e "razoavel
a adoc;oo do limite de isenc;oo de Impasto de Renda como parametro para aferir a
existencia de eventual excesso". [TSE; Recurso Especial Eleitoral n° 2108, Relator(a) Min.
Henrique Neves DaSilva, Diorio de justic;a eletronico, Data 13/09/2016].
No coso, nao tendo a recorrente declarado imposto de renda
no ano calend6rio 2013, posto que isenta, o limite para doac;ao em campanhas
eleitorais seria de R$ 2.566, 17, ou seja, 10% de R$ 25.661.70, sendo que, na especie, a
doac;ao foi de R$ 142,00.
Com estas singelas considerac;oes, acompanho o relator.

Ecomo voto.
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Com o relator.
ORA. VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Pec;o vista.
DR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Com o relator.

DES. PRESIDENTE
Julgamento adiado em face do pedido de vista da 4° Vogal.
0 relator proveu. no que foi acompanhado pelo 1o Vogal. 2° Vogal. 3° Vogal e 5°
Vogal. Julgamento suspenso.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO
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NOTAS TAQUIGRAFICAS

PROCESSO N° 16-31/2015- RE
RELATOR: DR. LUfS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Continum;:oo de Julgamento
VOTO-VJSTA

DRA. VA NESSA CURTI PERENHA GASQUES
Sr. Presidente, colegas do Corte, eu pedi vista desses autos mais
pela tese, para enfrentar, fazer um levantamento a respeito do tese do isen<;ao.
Trata-se de uma representa<;ao em que o Ministerio Publico
Eleitoral pediu a aplica<;ao do penalidade de multo, tendo em vista uma doa<;ao
acima do limite legal para pessoa ffsica.
No defesa apresentada, a recorrente afirma que era
sustentada pelo poi e que nao auferiu Iueras anteriormente e par essa razao a jufza de
1o grau entendeu que nao deveria aplicar a presun<;ao, porque havia essa
declara<;ao dela de que nao havia obtido Iueras e que era sustentada pelo paL entao
deixou de aplicar a isen<;ao, alias, o limite do isen<;ao do impasto de renda, que seria
de R$ 2.300,00 praticamente, e a minha preocupa<;ao, no coso, e porque, hoje, nao
mais havendo a possibilidade de doa<;oes par pessoas jurfdicas, voce aplicasse a
presun<;ao sempre que a pessoa nao tenha declarado, sem se ater a realidade de
toto, nesse coso aqui h6 essa afirma<;ao no resposta dela, de que nao tenha tido
Iueras e que e sustentada pelo poi.
En tao, por essa razao eu en tendo que o juiz de 1o grau acertou
ao aplicar a penalidade no mfnimo legal, em razao de nao ser de grande manta o
valor doado, entao eu voto para negar provimento ao recurso.

DES. PRESIDENTE

0 Tribunal, par maioria, proveu o recurso, nos termos do voto
do douto relator, em consonancia como parecer ministerial. Vencida a 4a Vagal, que
desprovia o recurso.

