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Rejeita-se

preliminar

de

incompetencia

ratione materiae do juizo, pois a competencia do
juizo eleitoral do domidlio do doador para apreciar
a materia relativa as doa<;5es de campanha resta
incontroversa a partir da Questao de Ordem trazida
na RP no 981-40/DF (Rei. Min. Nancy Andrighi).
2Afasta-se preliminar relativa a ilicitude da
prova obtida nos autos de doa<;ao de pessoa
juridica a campanha eleitoral com a quebra do
sigilo fiscal quando decretada por autoridade
judiciaria em decisao fundamentada, processada
nos estritos limites legais e restrita apenas ao
acesso aos dados relatives aos rendimentos do
doador.
3A multa aplicada no minima legal nao pode
sofrer altera<;ao para aquem desse valor, conforme
jurisprudencia pacifica do TSE de que os postulados
fundamentais
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade sao inaplicaveis para o fim de afastar
a multa cominada ou aplica-la aquem do limite
minima definido em lei, sob pena de vulnera<;ao da
norma que fixa os parametres de doa<;5es de
pessoas fisica e juridica as campanhas eleitorais.
Precedente (REspe 26-21/SP, Rei. Min. LUIZ FUX,
DJe 3.4.2017). Agravo Regimental desprovido.
(Agravo de Instrumento n° 11898, Ac6rdao,
Relator(a) Min. Napoleao.
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Recurso desprovido.

ACORDAM

os

Membros

do

Tribunal

Regional

Eleitoral de Mato Grosso, POR UNANIMIDADE, EM AFASTAR AS PRELIMINARES DE
INCOMPETENCIA DO JUIZO E ILICITUDE DA PROVA E, NO MERITO, TAMBEM POR
UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO
DOUTO RELATOR E EM CONSONANCIA COM 0 PARECER MINISTERIAL.

Cuiaba, 26 de abril de 2018.

'

OMES DE ALMEIDA
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D(26.04.18)
NOTAS TAQU/GRAFICAS

PROCESSO N° 19-55.2015.6.11.0037- CLASSE RE
RELATOR: DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

RELATORIO
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)
Cuida-se de RECURSO interposto pela empresa 19WEB SOLU<;:OES
DIGITAIS LTDA - ME (fls.80/101 v) contra a r. sentenc;a proferida pelo jufzo do 37° Zona
(fls.64/73) que afastou as preliminares de incompetencia do jufzo para o processamento
do demanda e ilicitude do provo e, no merito, julgou parcialmente procedente a
representac;ao proposta pelo Ministerio Publico Eleitoral em razao de doac;ao acima do
limite legal pela legislac;ao vigente a epoca.
Referida decisao condenou a recorrente ao pagamento de
multo no valor de R$9.063,20 (nove mil e sessenta e tres reais e vinte centavos), com
base no artigo 81 e par6grafos, c/c art. 330, I do C6digo de Processo Civile deixou de
conden6-la a sanc;ao de proibic;ao de licitar e contratar com o poder publico como
requerido pelo representante.
Consta dos autos que a empresa recorrente efetuou doac;ao
estim6vel em dinheiro no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a campanha eleitoral do
Governador Pedro Toques no pleito de 2014, quantia que extrapola o limite de 2% do
faturamento bruto auferido no anode 2013.
Em suas razoes a recorrente aduz, preliminarmente, a
incompetencia ratione materiae do jufzo e a ilegalidade do quebra do sigilo fiscal,
argumentando que as provas que embasaram a representac;ao sao ilicitas, vez que
foram "imprestavelmente captadas", antes de qualquer determinac;ao judicial.
No merito, sustenta que em relac;ao as doac;oes "estim6veis em
dinheiro" a minirreforma de 2009 estabeleceu uma excec;ao aos limites fixados,
incluindo o § 7°, que autoriza utilizac;ao de bens m6veis ou im6veis de propriedade do
doador, desde que o valor do doac;ao nao ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Aduz, ainda, que doou a prestac;ao de servic;os relatives a
"confecc;ao de aplicativo para smartphone denominado de Pedro Toques, que reune
informac;oes oficiais que sao colocas nos redes sociais como: Facebook, Twitter,
lnstagram e outros" para a campanha eleitoral de 2014, fruto de sua atividade
econ6mica, a qual se enquadra no excec;ao prevista no Res. TSE n. 23.376/2012 e no
comprovac;ao exigida pela Res. TSE n. 23.406/2014 (art.45,111). lnvocou tambem a
aplicac;ao do principio do insignificancia ao coso em aprec;o.
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Requer ao final, o provimento do recurso para redu<;ao do multo
fixada, com base no principia do preserva<;ao do empresa previsto no art.47 do lei
11.101/2015.
A Douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela
manuten<;ao do senten<;a de merito, mas nada disse a respeito do preliminar arguida
pel a empresa recorrente (fls.114/119).

Eo relat6rio.

A Procuradora Regional Eleitoral - DR. VANESSA CRISTINA
MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI:
Sr. Presidente, a Procuradoria Regional Eleitoral ratifica o parecer
ministerial apresentado e destaca apenas dentro desta situa<;ao, que como j6
apresentado pelo dignfssimo relator, de que se trata de uma representa<;ao, uma vez
que a doa<;ao teria superado o montante superior a 2% do faturamento bruto auferido
pela pessoa jurfdica, no coso aqui a recorrente 19WEB.
0 que o Ministerio Publico Eleitoral gostaria de destacar em
especial e que foi observado dentro deste processo exatamente o art. 25, do resolu<;ao
no 23406/2014, a respeito do comunica<;ao pela Receita Federal do Brasil ao Ministerio
Publico e no coso a Corte Eleitoral, justamente o que se chegou dentro dos autos e que
quando informou a comunica<;ao desse montante que ultrapassou o limite permitido
de 2% veio justamente seguida de identifica<;ao nominal, respective numero de
inscri<;ao de CPF/CNP J e foi absolutamente resguardado o respective sigilo dos
rendimentos do pessoa ffsica e no coso em comento do faturamento do pessoa jurfdica.
A tese do empresa recorrente em especial e que ela destaca
uma vez que no representa<;ao do ministerio publico eleitoral foi apontado que a
doa<;ao foi no montante de dois mil reais e ela argumenta que o ministerio publico
eleitoral de uma forma ilfcita teria tido conhecimento a respeito dessa doa<;ao, o que
nao ocorreu no coso em comento porque como j6 demonstrado no voto a informa<;ao
do doa<;ao no montante de dois mil reais ela nao era s6 uma informa<;ao publica mas
inclusive foi obtida no proprio site do TSE, a qual eu indico as fls. 5 do parecer justamente
o link do qual foi obtida a informa<;ao, somente ap6s a quebra de sigilo banc6rio em
decisao devidamente fundamentada foi quando se chegou a informa<;ao nos autos de
que o faturamento do empresa era um montante superior e a empresa havia
extrapolado seu limite no quantia de um mil e oitocentos e doze reais.
Em rela<;ao a incompetencia do juizo o Ministerio Publico
Eleitoral se manifesto pelo afastamento dessa preliminar uma vez que j6 e pacifica, nao
e? Porque o juiz eleitoral e fixado pelo domicilio do doador em especial para apreciar
todas as doa<;oes.
No tocante ao principia do insignificancia o Ministerio Publico
Eleitoral manifesta-se pela manuten<;ao do senten<;a nao s6 porque sobre esse fato foi
aplicado a multo minima, no valor estabelecido de nove mil, sessenta e tres reais e vinte
cinco centavos, como inclusive no senten<;a foi afastada a san<;ao de proibi<;ao de
licitar e contratar com o Poder Publico, desta forma foi observado, de uma forma ainda
que indireta, a insignificancia mas a senten<;a encontra-se absolutamente correta e
aplicando aqui o principia do proporcionalidade no coso dos autos.
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VOTO
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)
PRELIMINAR I - INCOMPETENCIA RATIONE MATERIAE DO JUfZO
A recorrente 19WEB SOLU<;OES DIGITAIS LTDA - ME suscitou a
preliminar em pauta aduzindo "a completa ausencia de competencia deste Nobre juizo
a regular tramita<;:oes do presente demanda" (sic- fls. 82).
Ao sentenciar o jufzo da 37° Zona Eleitoral decidiu pelo
afastamento da preliminar de incompetencia consignando que
"Tal assertiva nao condiz com a verdade jurfdica, uma vez que
e o Jufzo Eleitoral da sede da Representada o apto ao
processamento da presente demanda. Afasto, portanto, tal
preliminar." (fl.66).
Nao h6 reparos a fazer na sobredita decisao, haja vista que, a
partir da Questao de Ordem trazida na RP n° 981-40/DF (Rei. Min. Nancy Andrighi), foi
fixada a competencia do jufzo eleitoral do domicflio do doador para apreciar a materia
relativa as doa<;:6es de campanha, como assentado na jurisprudencia desta Corte e
recentemente no Colendo Tribunal Superior Eleitoral, a saber:
"RECURSO ELEITORAL - REPRESENTA<;AO - DOA<;AO DE
RECURSOS DE PESSOA FfSICA ACIMA DO LIMITE LEGAL -MULTA (LEI
N° 9.504/97: ART. 23, §3°) E DECLARA<;AO DE INELEGIBILIDADE (LC
N°64/90: ART. 1°, INC ISO I, ALfNEA 'P') - ALEGA<;AO
INTEMPESTIVIDADE - AFASTADA - ART. 31 RESOLU<;AO TSE
23367/2011 - DECADENCIA DO DIREITO - AFASTADA COMPETENCIA DO JUfZO DO DOMICfLIO DO DOADOR INOCORRENCIA DE CONTROVERSIA SOBRE A MATERIA DE FATO
PERANTE 0 JUIZO A QUO - ALEGA<;AO ILICITUDE DA PROVA MfDIA RECEITA FEDERAL- AFASTADA- QUEBRA SIGILO FISCALAUTORIZA<;AO - LIMINAR MERITO. DECLARA<;AO DE
INELEGIBILIDADE A FAST ADA
QUE NADA INTERFERE OU
INTERFERIRA NOS EFEITOS QUE PODERAO ADVIR PRA FINS DO
ART.1 °, INC ISO I, ALfNEA 'P' DA LC-64/90. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA CONDENAR 0 RECORRIDO NA MULTA DE 5 VEZES
0 VALOR DA QUANTIA EM EXCESSO- PATAMAR MfNIMO
1. (... )
2. A competencia do julzo eleitoral do domidlio do doador para
apreciar a materia relativa as doac;oes de campanha resta
incontroversa, a partir da Questao de Ordem trazida na RP n°
981-40/DF (Rei. Min. Nancy Andrighi).

3. (... )
4. A representa<;:ao fundada em documento encaminhado
pela Receita Federal do Brasil por convenio com a Justi<;:a
Eleitoral (Portaria Conjunta n° 74) para informar OS doadores que
extrapolaram os limites legais para doa<;:ao, nao constitui provo
ilfcita.

5. (... )
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6. (... )
(Representac;ao n 40626, ACORDAO n 21357 de 09/08/2012,
Relator( a) JOSE LUfS BLASZAK, Publicac;ao: DEJE- Diorio Eletr6nico
da Justic;a Eleitoral, Tomo 1204, Data 20/08/2012, P6gina 2-4 )
ELEI<;OES 2010. AGRA VO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DECLARA<;AO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTA<;AO.
DOA<;AO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
JURfDICA. ART. 81, CAPUT E § 1°, DA LEI N° 9.504/97.
INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DO§ 2° DO ART. 81 DA LEI DAS
ELEI<;OES. RETROA<;AO DA LEI 13.165/2015. IMPOSSIBILIDADE.
NAO PROVIMENTO.Hist6rico da demanda 1. Contra o ac6rdao
do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE) pelo qual
dado parcial provimento ao recurso eleitoral, apenas para
afastar a sanc;ao de proibic;ao de licitar e contratar com o Poder
Publico, mantida a condenac;ao ao pagamento de multo, por
doac;ao acima do limite legal, interp6s recurso especial eleitoral
lnfan Industria Qufmica Farmaceutica Nacional S/ A.2. Neg ado
seguimento ao recurso especial, monocraticamente, pelo entao
Relator, Ministro Gilmar Mendes, aplicadas as Sumulas nos 282 e
356 do STF quanta a litispendencia. Mantido o entendimento da
Corte de origem no tocante a tempestividade da
representac;ao e a legitimidade da Procuradoria Regional a
epoca dos fatos. Constatado que a quebra de sigilo foi
autorizada por decisao judicial do 6rgao competente.3.
Embargos de declarac;ao, monocraticamente, por mim
acolhidos, tao somente, para prestar esclarecimentos, quanta
tese de afronta ao art. 5°, Llll, LIV, LV e LVI, da Lei Maior.Da
inviabilidade do agravo regimental 4. A representac;ao foi
formalizada em 13.6.2011 noTRE, 6rgao competente a epoca, e
dentro do prazo de 180 dias, tendo juiz daquele Tribunal
declinado da competencia ap6s a modificac;ao de
entendimento.5. Por ocasico do julgamento da Rp n° 981-40/DF,
rei. Min. Nancy Andrighi, cuja publicac;ao se deu no DJe em
28.6.2011, este Tribunal assentou que o foro competente para
processar e julgar a representac;ao com base no art. 81 da Lei n°
9.504/1997 e o do domidlio do doador. Contudo, essa
modificac;ao de entendimento nco tern o condao de acarretar
a intempestividade das representac;oes protocoladas no 6rgco
entao competente para a sua analise. Precedentes.6. Quando
da propositura da representac;ao, incumbia ao procurador
regional eleitoral formaliz6-la, nos termos da jurisprudencia
preterita do TSE. De toda forma, nao h6 razao para considerar
que apenas o Promotor de Justic;a Eleitoral seria competente
para ajuizar a ac;ao em aprec;o, pois o art. 127 da Constituic;ao
Federal preve a unidade e a indivisibilidade do Ministerio Publico
e lhe incumbe a defesa da ordem jurfdica, do regime
democr6tico e dos interesses sociais e individuais indisponfveis.
Precedentes.7. A decisco judicial na qual foi determinada a
quebra do sigilo fiscal da agravante foi proferida pelo 6rgao

a
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originariamente competente para o julgamento da ac;ao, motivo
pelo qual nco ha falar em ilicitude da provo. 8. A declara<;ao
de inconstitucionalidade do art. 81 da Lei no 9.504/1997 nao
afasta a multo aplicada as doa<;oes acima do limite legal as
campanhas eleitorais de 2010. lmpossibilidade de a lei que
revogou o referido preceito legal retroagir as situa<;oes
concretas j6 consolidadas, tal qual a hip6tese dos autos.
Precedentes.9. As questoes ventiladas no recurso especial que
nao foram objeto de debate e decisao previos na instancia de
origem, nao podem ser conhecidas nesta instancia superior, a
mfngua do indispens6vel requisite do prequestionamento
(Sumulas nos 282 e 356/STF). Agravo regimental conhecido e
nao provide.
(Recurso Especial Eleitoral no 448, Ac6rdao, Relator( a) Min. ROSA
WEBER, Publica<;ao: DJE- Diorio de justi<;a eletronico, Tomo 149,
Data 02/08/2017, P6gina 493/494)

Com essas considera<;oes afasto a preliminar em pauta.

Ecomo voto.
VOTO
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)
PRELIMINAR II- NULIDADE DA PROVA
Aduz a recorrente 19WEB SOLU<;OES DIGITAIS LTDA - ME que a
provo produzida nos autos e ilegal pois vieram a conhecimento publico antes de
qualquer determina<;ao judicial.
Afirma que o Ministerio Publico Eleitoral teve acesso aos valores
supostamente doados pela representada e seu faturamento muito antes da concessao
liminar que autorizou a quebra do sigilo fiscal.

0 jufzo da 37a Zona Eleitoral, ao recha<;ar as argumenta<;oes da
recorrente consignou que:
"Nao merece acolhida, tambem, tal preliminar argufda, haja
vista que nao caracteriza quebra do sigilo fiscal, a mera
informa<;ao de que a Representada extrapolou o limite legal de
doa<;ao, aceitar tal corol6rio seria lan<;ar por terra a
possibilidade de sancionar doa<;oes ilfcitas."
Referido posicionamento do jufzo singular deve ser confirmado
nesta instancia recursal, pois, no coso, nao h6 que se falar em ilicitude de provo.
0 Ministerio Publico nao teve previo acesso aos dodos fiscais da
pessoa jurfdica, ora recorrente, mas, por intermedio do convenio firmado entre a
Receita Federal e a Justi<;:a Eleitoral para o intercambio de informac:;:oes e assim teve
ciencia de que a recorrente realizou as doa<;oes acima do limite legal, nao incidindo
assim qualquer vfcio em tal procedimento.
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Essa informa<;ao, que nao est6 protegida por sigilo fiscal,
embasou o pedido de quebra de sigilo deferido as fls. 12/16.
A questao se encontra pacificada no TSE, no linha do Ac6rdao
proferido no AgR-REspe n° 26375, em 19.05.2015, de relatoria do Min. Gilmar Mendes,
cujo conteudo extraio a seguinte em€mta:
"ELEI<;OES 2010. REPRESENTA<;AO COM FUNDAMENTO NO ART.
23 DA LEI N° 9.504/1997. DOA<;AO PARA CAMPANHA ACIMA DO
LIMITE LEGAL. PESSOA FfSICA. ILICITUDE DA PROVA. NAO
CONFIGURA<;AO. DESPROVIMENTO. 1.
0 Ministerio Publico
Eleitoral pode solicitor a Receita Federal a relacao de doadores
que excederam o limite legal para. posteriormente. requerer a
quebra do sigilo fiscal ao jufzo competente, como ocorreu no
coso concreto. No linha do jurisprudencia do TSE, "o acesso. pelo
6rqao Ministerial. too somente a relacao dos doadores que
excederam os limites legais mediante o convenio firmado pelo
TSE com a Receita Federal nao consubstancia quebra ilfcita de
siqilo fiscal" (ED-AgRAI no 57-79/PR, rei. Min. Luciana L6ssio,
julgados em 24.4.2014). 2. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral no 26375,
Ac6rdao de 19/05/2015, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA
MENDES, Publica<;ao: DJE- Diorio de justi<;a eletronico, Tomo 156,
Data 18/08/2015, P6gina 121)
Colaciono abaixo recente aresto do Colenda Corte Eleitoral que
ratifica esse posicionamento:
"ELEI<;OES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. DOA<;AO
ACIMA DO LIMITE LEGAL REALIZADA POR PESSOA JURfDICA.
FUNDAMENTOS DA DECISAO AGRAVADA NA.O ATACADOS.
APLICA<;AO DO ENUNCIADO 26 DO TSE. JU[ZO DE
ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. USURPA<;AO DE
COMPETENCIA. NA.O OCORRENCIA. LICITUDE DA QUEBRA DE
SIGILO FISCAL DEC RET ADA POR AUTORIDADE JUDICIARIA, NOS
ESTRITOS LIMITES LEGAlS. INCIDENCIA DA SUMULA 46 DO TSE.
FIXA<;AO DA MULTA EM VALOR AQUEM DO LIMITE MfNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ACORDAO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. APLICA<;AO DOS ENUNCIADOS 30 DO TSE E 83 DO STJ.
AUSENCIA DE ARGUMENTOS HABEIS PARA MODIFICAR A
DECISAO AGRA V ADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. E
pacffico o entendimento desta Corte de que e possfvel ao
Tribunal a quo adentrar no merito recursal sem que haja
usurpa<;ao de competencia, uma vez que o TSE nao est6
vinculado ao jufzo de admissibilidade realizado no instancia de
origem (AgR-AI 325-06/PR, Rei. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 4.12.2013;
AgR-AI 96-66/SP, Rei. Min. LUCIANA LOSSIO, publicado no sessao
de 27.2.2014) .2. Para alterar as conclusoes do Corte Regional de que a documenta<;ao juntada a inicial teria divulgado
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informac;oes protegidas pelo sigilo fiscal -, e imprescindfvel a
analise dos elementos de provo, o que se mostra vedado no via
eleita.3. A decisao regional encontra-se em harmonia com os
termos da Sumula 46 do TSE, nco havendo falar em ilicitude da
prova obtida com a quebra do sigilo fiscal quando decretada
por autoridade judiciaria em decisao fundamentada,
processada nos estritos limites legais e restrita apenas ao acesso
aos dados relativos aos rendimentos do doador.4. Conforme a
jurisprudencia pacffica desta Corte, os postulados fundamentais
do proporcionalidade e do razoabilidade sao inaplicaveis para
o tim de afastar a multo cominada ou aplica-la aquem do limite
mfnimo definido em lei, sob pena de vulnerac;ao do norma que
fixa OS parametres de doac;oes de peSSOOS ffsica e jurfdica as
campanhas eleitorais (REspe 26-21 /SP, Rei. Min. LUIZ FUX, DJe
3.4.2017).5.
Agravo Regimental desprovido. (Agravo de
lnstrumento no 11898, Ac6rdao, Relator(a) Min. Napoleao Nunes
Maio Filho, Publicac;ao: DJE- Diorio de justic;a eletronico, Tomo
175, Data 11/09/2017, Pagina 24/25)
Ante o exposto REJEITO a preliminar suscitada.
E como voto.

VOTO-MERITO
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)
No coso destes autos consta que a empresa recorrente 19WEB
SOLU<;OES DIGITAIS LTDA- ME teve o rendimento bruto de R$9.368,03 (nove mil, trezentos
e sessenta e oito reais e tres centavos) no ano calendario 2013 e doou para a
campanha eleitoral de 2014 o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme informac;oes
do Receita Federal (fls.23/24).

Nos termos do art. 81 , § 1o do Lei no 9.504/97, vigente a epoca,
as doac;oes e contribuic;oes das pessoas jurfdicas para campanhas eleitorais podiam ser
feitas ate o limite de dois por cento do faturamento bruto do ano anterior a eleic;ao, o
que no especie corresponderia ao valor maximo de R$ 187,36 (cento e oitenta e sete
reais e trinta e seis centavos).
Portanto, a doac;ao excedeu em R$ 1.812,64 (um mil, oitocentos
e doze rea is e sessenta e quatro centavos).
Saliento que e unanime o entendimento desta Corte e do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral de que, uma vez extrapolado o limite legal permitido
para a doac;ao impoe-se a aplicacao do multo a pessoa jurfdica doadora, nos termos
do art. 81, §2° do Lei no 9.504/1997, permitindo apenas ao julgador dosar entre o mfnimo
eo maximo do multo legalmente prevista, mas nunca isentar o infrator dela.
Desse modo, nao obstante a aplicac;ao do pena de multo restor
assegurada por criterios objetivos, a sua dosimetria depende do gravidade do infrac;ao
7
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e deve ser pautada pelos princfpios da proporcionalidade e razoabilidade (criterios
subjetivos).
Considerando que o jufzo "a quo" dosou a pena no seu mfnimo
legal, nao procede o pedido da recorrente quanto a aplicabilidade da reduc;ao da
multo imposta, "sob pena de vulnerac;:oo do norma que fixa os parametros de doac;:oes
de pessoas ffsica e jurfdica as campanhas eleitorais", como restou consignado no
Agravo de lnstrumento no 11898, julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob a relatoria
do eminente Relator(a) Min. Napoleoo Nunes Maio Filho.
Colaciono o referido aresto in verbis:
"ELEI<;OES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. DOA<;AO
ACIMA DO LIMITE LEGAL REALIZADA POR PESSOA JURfDICA.
FUNDAMENTOS DA DECISAO AGRAVADA NAO ATACADOS.
APLICA<;AO DO ENUNCIADO 26 DO TSE. JU[ZO DE
ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. USURPA<;AO DE
COMPETENCIA. NAO OCORRENCIA. LICITUDE DA QUEBRA DE
SIGILO FISCAL DEC RET ADA POR AUTORIDADE JUDICIARIA, NOS
ESTRITOS LIMITES LEGAlS. INCIDENCIA DA SUMULA 46 DO TSE.
FIXA<;AO DA MULTA EM VALOR AQUEM DO LIMITE MfNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACORDAO REGIONAL EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDENCIA DEST A CORTE SUPERIOR. APLICA<;AO
DOS ENUNCIADOS 30 DO TSE E 83 DO ST J. AUSENCIA DE
ARGUMENTOS HABEIS PARA MODIFICAR A DECISAO AGRAVADA.
E pacffico o
AGRA VO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
entendimento desta Corte de que e possfvel ao Tribunal a quo
adentrar no merito recursal sem que haja usurpac;ao de
competencia, uma vez que o TSE nao est6 vinculado ao jufzo de
admissibilidade realizado na instancia de origem (AgR-AI 32506/PR, Rei. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 4.12.20 13; AgR-AI 96-66/SP, Rei.
Min. LUCIANA LOSSIO, publicado na sessao de 27.2.2014).2. Para
alterar as conclusoes da Corte Regional - de que a
documentac;ao juntada a inicial teria divulgado informac;oes
protegidas pelo sigilo fiscal -, e imprescindfvel a analise dos
elementos de provo, o que se mostra vedado na via eleita.3. A
decisao regional encontra-se em harmonia com os termos da
Sumula 46 do TSE, nao havendo falar em ilicitude da provo
obtida com a quebra do sigilo fiscal quando decretada por
autoridade judici6ria em decisao fundamentada, processada
nos estritos limites legais e restrita apenas ao acesso aos dodos
relativos aos rendimentos do doador.4. Conforme a
jurisprudencia pacifica desta Corte, os postulados fundamentais
da proporcionalidade e da razoabilidade sao inaplicaveis para
o fim de afastar a multa cominada ou aplica-la aquem do limite
minimo definido em lei, sob pena de vulnerac;ao da norma que
fixa OS parametros de doac;oes de pessoas fisica e juridica OS
campanhas eleitorais (REspe 26-21 /SP, Rei. Min. LUIZ FUX, DJe
3.4.2017).5. Agravo Regimental desprovido.
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(Agravo de lnstrumento no 11898, Ac6rdao, Relator(a) Min.
Napoleao Nunes Maio Filho, Publica<;::ao: DJE - Diorio de justi<;::a
eletronico, Tomo 175, Data 11/09/2017, P6gina 24/25)
Ao julgar parcialmente procedente a representac;::ao em pauta
o jufzo condenou a representada 19WEB SOLU<;OES DIGIT AIS ao patamar mfnimo de 5
(cinco) vezes a quantia doada em excesso (R$1.812,64), que resultou no montante de
R$9.063,20 (nove mile sessenta e tres reais e vinte centavos), nos termos do artigo 25, II,
§2°, do Resoluc;::ao TSE n. 23.406/2014.
Destarte, a decisao ora combatida deve ser ratificada em todos
os seus termos, mesmo porque, o jufzo a quo, alem de observar o mfnimo legal no
imposic;::ao do multo a recorrente, como bem destacou a douta Procuradoria Regional
Eleitoral, "valendo-se do proporcionalidade afastou a sanc;::ao de proibic;::ao de licitar e
contratar com o poder publico, pois nao restou demonstrado o excesso relevante".
Por outro lado, a alegac;::ao do recorrente de que a doac;::ao
efetuada foi "estim6vel em dinheiro", que em tese se enquadraria no excec;::ao aos
limites fix ados pel a minirreforma de 2009, qual seja, utilizac;::ao de bens m6veis ou im6veis
de propriedade do doador, desde que o valor do doac;::ao nao ultrapasse R$50.000,00
(cinquenta mil reais), esta tambem nao deve prosperar.
Em que pese restor demonstrado que a prestac;::ao de servic;::os
relatives a "confecc;::ao de aplicativo para smartphone denominado de Pedro Toques,
que reune informac;::oes oficiais que sao colocas nos redes sociais como: Facebook,
Twitter, lnstagram e outros" para a campanha eleitoral de 2014, fruto de sua atividade
economica, se insere no rol estampado no Cartao CNP J (fl.44), a comprovac;::ao do
suposta doac;::ao estim6vel nao atendeu as exigencias legais descritas no artigo 45 do
Res. TSE n. 23.406/2014:
"Art. 45. A receita estimada, oriunda de doac;:oo/cessoo de
bens e/ou servic;:os estim6veis em dinheiro ao candidato, ao
partido politico e ao comite financeiro dever6 ser comprovada
por intermedio de:
I- documento fiscal emitido pela pessoa jurldica doadora e
termo de doacoo por ele firmado:
II- documentos fiscais emitidos em nome do doador ou termo
de doac;:oo por ele firmado, quando se tratar de doac;:oo feita
por pessoa flsica;
Ill - termo de cessoo, ou documento equivalente, quando se
tratar de bens pertencentes ao cedente, pessoa flsica ou
jurldica, cedidos temporariamente ao partido politico, comite
financeiro ou candidato, acompanhado da respectiva
comprovac;:oo da propriedade."

0 que se ve nos autos a esse respeito e uma simples Declarac;::ao
firmada pelo Contador do campanha do governador Pedro Taques (fl. 50), dizendo que
o servi<;::o e programa prestado pela recorrente e de propriedade do mesma, que se
trata de "doac;::ao estim6vel em dinheiro para uso exclusive durante a campanha
eleitoral, nao havendo transferencia de domfnio ou propriedade."
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Posto isso, em harmonia com parecer ministerial, CONHE<;O do
recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentenc;a.

Ecomo voto.

DR.a VANESSA CURTI PERENHA GASQUES:
Como j6 me manifestei outras vezes em situac;oes semelhantes
a essa o montante dessa doac;ao eu nao acho o excesso de pequena monta
considerando o faturamento da empresa. Uma empresa que fatura nove mil nao pode
door do seu rendimento dois mil, fica insustent6vel sua atividade econ6mica a partir
dessa afirmac;ao, o que entendendo nesses casos e que ate a sanc;ao mais correta seria
a proibic;ao de contratar com o poder publico diante de tamanha benevol€mcia em
voce door grande parte do seu faturamento, nao e?
Entao como o recurso e da parte.
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Nao h6 recurso no coso.
DR.a VA NESSA CURTI PERENHA GASQUES:
Exatamente. Concordo como relator.
DR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:
Eu acompanho.
DR. LUfS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR:
Acompanho Presidente. Como relator.
DES. PEDRO SAKAMOTO:
Com o relator.
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Dr. Ricardo eu tenho uma duvida. A inicial da representac;ao
reconhece que a doac;ao foi estim6vel em dinheiro, a propria inicial. Entao parece que
esse toto e incontroverso. Correto?
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
lncontroverso.
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS;
Aqui o que nos temos e uma empresa de tecnologia, nao e? 0
relator detecta que consta como um dos objetos da atividade da empresa exatamente
o objeto que foi doado.
De modo que me parece, Presidente, com a devida venia, que
est6 devidamente comprovado ate por ser incontroverso porque a inicial assim aponta
que o que foi doado aqui foi um servic;o da empresa na confecc;ao de um sistema para
smartphone, nao e isso? Em que ela ofereceu para o candidate dentro da sua propria
atividade, entao nao houve um dispendio de dinheiro da empresa numa doac;ao, assim
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me parece caracterizado a exce<;:oo prevista na lei das elei<;:oes, onde nos temos no
art. 23, § 7°, o seguinte "o limite previsto no par6grafo JO, que eo limite para doa<;:oo
nao se aplica a doa<;:oes estim6veis em dinheiro", que eo coso, "relativa a utiliza<;:oo
de bens moveis ou imoveis de propriedade do doador ou a presta<;:oo de servi<;:os
proprios, desde que o valor estimado nao ultra passe quarenta mil rea is por doador".
Entao, parece-me que e exatamente o coso, a empresa de
tecnologia com aquele servi<;:o no seu portfolio de atua<;:oo entrega ao candidato esse
servi<;:o, nao e dinheiro e um valor estim6vel de servi<;:os proprios, o fato do relator ter
destacado aqui e por pertinente, ate em respeito ao raciocfnio, de que a resolu<;:oo a
resolu<;:oo TSE 23406/2014, no art. 45, diz como vao ser comprovadas as doa<;:oes,
parece-me que ela nao se aplica porque est6 comprovada ate por ser reconhecido
pelo proprio autor da representa<;:oo que foi uma doa<;:oo estim6vel em dinheiro,
quanto a isso noo h6 duvida.
Entao o art. 45 da resolu<;:oo que diz como vai ser provada esta
doa<;:oo neste coso me parece que fica afastado, nao e? Porque diz art. 45 que a
receita estimada, como que ela vai ser comprovada: por documento fiscal, por temos
de cessoo; mas isso me parece que e incontroverso.
De modo que, Sr. Presidente, com os esclarecimentos do relator
quanto ao contorno f6tico e com a devida venia com os que pensam em sentido
contr6rio, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso tendo em vista reconhecer
que aqui a doa<;:oo estim6vel em dinheiro encontra exce<;:oo no§ 7°, do art. 23, da lei
das elei<;:oes.
DES. PEDRO SAKAMOTO
Sr. Presidente, pelo que eu entendi do voto aqui do eminente
relator e que essa comprova<;:oo nao foi feita nos autos, existe alega<;:oo de doa<;:oo de
servi<;:o, no entanto ele deixou bem claro que o que seve nos autos a esse respeito e
uma simples declara<;:oo firmada pelo contador da campanha do governador Pedro
Toques, foi contador que disse que esse servi<;:o foi doado, mas nao existe comprova<;:oo
de nota fiscal conforme exige a norma, como bem destacado por Vossa Excelencia do
art. 45, da resolu<;:oo 23406/2014, essa doa<;:oo, ou cessao de bens, ou servi<;:os
estim6veis em dinheiro ao candidato deve sim ser comprovado com documento fiscal
emitido pela pessoa jurfdica doadora e termo de doa<;:oo por ele firmado, sao os
requisitos que se exige para comprova<;:oo dessa doa<;:ao.
E ao que eu entendi e est6 bem claro no voto do eminente
relator e que essa possfvel doa<;:oo de servi<;:os em tese teria sido alegado que houve
essa presta<;:oo de servi<;:o tao somente com a simples declara<;:ao do contador da
propria campanha do benefici6rio que foi o governador Pedro Toques. Eassim que eu
entendi, por isso que eu acompanhei o ilustre relator.
lncompreensfvel
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Veja Vossa Excelencia que a inicial da representa<;:ao formulada
pelo Ministerio Publico, a propria inicial, reconhece esse fato incontroverso.
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
So me permita um acrescimo. Na verdade, em rela<;:ao a tudo o
que oDes. Pedro Sakamoto j6 falou, nos temos uma norma que excepciona a regra e
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ela impoe condi<;6es, a condi<;ao para exce<;ao da regra que e permitir a doa<;ao de
bens proprios, ou servi<;os, ate o limite de cinquenta mil reais, e que ele demonstre isso.
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Mas isso e incontroverso Dr. Ricardo.
lncompreensfvel
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Eu acho que nao, porque o seguinte uma empresa de
tecnologia pode fazer muitas coisas, nao e?
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Mas o Sr. reconheceu no seu voto que isso e do objeto da
empresa, quando eu questionei se na inicial estava reconhecido pelo proprio
representante de que foi uma doa<;ao estim6vel isso daf nao era nem objeto de provo.
lncompreenslvel
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Masse a inicial reconhece e ela verne tala "olha a empresa
web doou bern estim6vel em dinheiro consistente na presta<;ao do servi<;o x", foi
detectado e provado nos autos que esse servi<;o x comp6e o objeto de doa<;ao da
empresa, como consta do voto de vossa Excelencia.
Entao, porque empresa vai provar se j6 e incontroverso, assim
parti dessa premissa.
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Nos vamos eliminar a obrigatoriedade?
DR.a VANESSA CURTI PERENHA GASQUES:
So um aparte. Na propria representa<;ao ela nao menciona essa
ausencia de provo?
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Esse detalhe eu precisaria consultor, mas eu pergunto o seguinte:
nos eliminarfamos a regra do art. 45 que obriga aquele que doa para que apresente
um termo de cessao e comprova<;ao de que aquele bern e proprio?
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Nao eliminarfamos isso.
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Nos eliminarfamos?
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Nao, de maneira nenhuma.
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Nos flexibilizarfamos isso? Restaria uma bagun<;a.
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DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Nao, essa regra e plenamente aplic6vel inclusive a resolu<;:ao
trata do presta<;:ao de contas, ela vai ser aplic6vel nos presta<;:6es de contas.
Aqui nos estamos no ambiente de uma representa<;:ao onde visa
sancionar a empresa por uma doa<;:ao acima do limite, a partir do instante que o
representante no inicial diz que essa doa<;:ao foi estim6vel em dinheiro e ele vem em
sua defesa e reafirma isso, "essa doa<;:ao foi estim6vel em dinheiro", esse ponto nao
precisa ser provado, nao precisa de mais nenhum outro documento essa parte nao e
incontroversa.
Entao eu estou partindo do premissa f6tica, tendo em vista que
consta do inicial e do defesa isso nao e incontroverso, que esse servi<;:o e estim6vel em
dinheiro e consta do portfolio do empresa, por isso eu fiz esse questionamento.
Contudo, se no propria inicial houvesse uma doa<;:ao e nao se
soubesse qual foi o conteudo dessa doa<;:ao, se foi em dinheiro? Daf haveria sim a
necessidade de ter uma demonstra<;:ao. Agora me pareceu incontroverso.
DR.a VANESSA CURTI PERENHA GASQUES:
Ou entao Dr. Ulisses, se no propria representa<;:ao tiver "houve
essa doa<;:ao estim6vel em dinheiro, entretanto nao h6 provas ... ", eu entendo que ... se
consta do representa<;:ao que isso nao foi comprovadamente .. .
lncompreensfvel
DR.a VA NESSA CURTI PERENHA GASQUES:
lsso, controvertido.
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Mas o aspecto que estou levantando e que h6 uma obriga<;:ao
do norma, a norma imp6e que ele cumpra um determinado requisite. Eesse o ponto.
DR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:
Dr. Ulisses, o fato e controverso sim. A partir do momento em que
h6 essa representa<;:ao. Voce dizer que as partes do mesmo lado dizem a mesma coisa
nao tornam o fato incontroverso, tanto o candidate que faz a presta<;:ao de contas
como aquele que faz a doa<;:ao nao est6 um representando contra o outro, pelo menos
a prindpio, e sim essa aten<;:ao seja do ministerio publico ou de um advers6rio.
DR. ULISSES RABAEDA DOS SANTOS:
Dr. Mario, o autor do representa<;:ao est6 dizendo, o autor. Af sao
partes opostas, o ministerio publico no inicial, pelo que me esclareceu o relator e estou
partindo dessa premissa f6tica, disse no inicial que e estim6vel em dinheiro, nao e isso?
lncompreensfvel
DR. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:
Nao h6 informa<;:ao de que e uma doa<;:ao estim6vel.
lncompreensfvel
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DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS:
Entao, eu estou de acordo com o relator.

lncompreensfvel

DR.a VANESSA CURTI PERENHA GASQUES; DR. MARIO ROBERTO
KONO DE OLIVEIRA; DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR; DES. PEDRO SAKAMOTO;
DR. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS.
Com o relator.

0 Tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares e no merito
negou provimento ao recurso nos termos do voto do douto relator e em consonancia
com o parecer ministerial.

14

