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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACORDAO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N o 108-72.
2013.6.26.0250 - CLASSE 32— SAO PAULO - SAO PAULO
Relatora: Ministra Luciana Lôssio
Agravante: Ministério PUblico Eleitoral
Agravada: Saber Online - Curso, Producao e Telecomunicação Ltda. - ME
Advogados: Fábio Lima Clasen de Moura e outros

-

ELEIcOES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAçAO. DOAçAO. CAMPANHA
ELEITORAL. LIMITE LEGAL. INOBSERVANICA.
MULTA. APLICAçAO. PR0IBIcA0 DE CONTRATAR
COM 0 PODER PUBLICO. CuMuLAçA0. NAO
OBRIGATORIEDADE. DESPROVIMENTO.
1. As sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 9.504/97 nao
são cumulativas, podendo haver a aplicacao apenas de
multa, considerados os principios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
2. Agravo regimental desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto da
relatora.
Brasilia, 3 de agosto de 2015.

MINISTRA LLICIANA LOSSIO - RELATORA
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RELATORIO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Senhor
Presidente, cuida-se de agravo regimental (fls. 209-211) interposto pelo
Ministério Püblico Eleitoral contra decisão pela qual neguei seguimento a
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo (TREISP), que afastou a proibicao de licitar e contratar corn o Poder
PUblico, mas mantendo a condenacão da ora agravada ao pagamento de
multa no valor de R$ 83.996,35 (oitenta e trés mil, novecentos e noventa e seis
reais e trinta e cinco centavos), em virtude da doacao irregular de recursos.
Eis a ementa do acórdão regional:
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAçAO - DoAçAo ACIMA
DO LIMITE LEGAL - PESSOA JURlDICA - ART. 81, § 1 0, DA
LEI No 9.504/97.
1. As informaçôes prestadas pela Secretaria da Receita Federal são
suficientes para instruir a representacão e gozarn de fé püblica,
presumindo-se, pois a veracidade dos dados ali indicados.
Precedentes.
2. A retificação da prestação de contas não e apta para demonstrar
o alegado equlvoco formal em relação ao valor da doação.
3. A aplicação de multa em seu patamar mInimo atende aos
principios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
4. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a proibicão de
participar de licitaçöes pUblicas e celebrar contratos corn o poder
püblico. (Fl. 132)

Nas razöes do recurso especial, o Parquet apontou dissIdio
jurisprudencial corn julgados desta Corte, alegando, em sIntese, que a Code
de origem nao poderia aplicar Os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a proibicao de licitar e contratar corn o Poder
Püblico, porquanto, na espécie, significativo o valor doado em excesso, que
ultrapassou em quatorze vezes o limite legal.
ContrarrazOes ao apelo as fls. 179-188.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do
recurso (fls. 198-201).
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Consoante consignado, neguei seguirnento ao especial, por
estar a decisão regional em sintonia corn a jurisprudência desta Corte
(fis. 203-206).
Nas razOes do agravo regimental, o Parquet sustenta, em
suma, que a cumulacao das sancoes de multa e proibicao de licitar e celebrar
contratos corn o Poder Püblico pelo prazo de cinco anos nao e automática,
sendo possIvel sua cumulaçao quando significativo o valor doado em excesso,
caso dos autos.

E o relatOrio.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO (relatora): Senhor
Presidente, reproduzo a decisäo agravada:
o recurso especial não reüne condiçOes de êxito.
Transcrevo do acOrdão recorrido a delimitação fática dos autos:
Segundo documentos juntados aos autos, a recorrente efetuou
doaçäo no valor de R$ 18.000,00 para campanhas eleitorais de
2012. Segundo consta da documentacão enviada pela
Secretaria da Receita Federal, auferiu, no ano calendário de
2011, faturamento bruto total de R$ 60.036,30. Tendo em
vista que o limite estipulado pelo § 1 0 do art. 81 da Lei de
Eleiçães seria de R$ 1.200,73 (2% do faturamento auferido
no ano anterior a eleiçào), conclui-se que ultrapassou em
R$ 16.799,27 o limite legal.
[...
Nesses termos, a multa deve ser mantida em seu minima
legal (cinco vezes o valor excedido), por nao existirem
circunstâncias que justifique maior rigor na sua aplicaçâo e não
infringir as princIpios da proporcionalidade e razoabilidade
(TRE/SP RE n° 2239-62, rel. Antonio Carlos Mathias Coltro,
j. 20.3.2012). (FIs. 134-137)
0 Tribunal a quo manteve a multa aplicada a empresa, nos termos
da sentença, afastando a sanção consubstanciada na proibição de
participar de licitaçöes püblicas e de celebrar contratos corn o Poder
Püblico pelo perlodo de cinco anos.
Corn efeito, esta Carte firmou orientação no sentido de que "as
sancOes previstas no artigo 81 da Lei n° 9.50411997 não são
cumulativas, podendo haver a aplicacao apenas de mu/ta,
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considerados os princIpios da proporcionalidade e da razoabilidade"
(AgR-REspe, Rel. Mm. Marco Aurélio, We de 3.12.2013).
Em sintonia corn a jurisprudência desta Corte, o Regional assentou que
"a san cáo (proibicao de participar de Iicitaçoes páblicas e de celebrar
contratos corn o Poder Pübllco pelo perlodo de 5 anos) constitui
ponaildade autônoma em re/a cáo a san cáo pecuniaria" deixando de
aplicá-la, "apOs a anállse das pecu/iaridades do caso", considerando a
sua aplicaçao "desmedida para o presente caso" (fl. 138).
As peculiaridades do caso, que levararn a essa decisão, são
subjacentes a soberania da instância ordinária na análise do
contexto probatOrio dos autos e rediscutir tal entendimento, para
atender a pretensão recursal, exigiria o vedado reexame de fatos e
provas na estreita via do especial (Sümulas n 279/STF1 e 7/STJ2).
Por fim, não ha falar em dissIdio jurisprudencial, porquanto a
vedação do reexame do conjunto probatório dos autos também se
aplica aos recursos especiais fundados na ailnea b, I, do art. 276 do
Código Eleitoral, consoante jurisprudência consolidada nesta Corte,
segundo a qual "não cabe o recurso especial e/eitoral, mesmo corn
base na a!egaçáo de dissIdio pretoriano, quando a decisão objurgada
estiver calcada no revo/vimento do conjunto fático-probatOrio
constante dos autos" (AgR-REspe n o 237-18ISP, Rel. Min. Laurita
Vaz, PSESS de 23.10.2012).
Do exposto, nego seguimento ao recurso especial, corn base no
art. 36, § 60, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
(Fls. 204-206)
0 agravante não trouxe argumentos que se sobreponham a
decisão agravada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.
Do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

E o voto.

1 SUmula n° 279/5TF: Para simples reexame de prova nâo cabe recurso extraordinário.
2 SUmula n° 7/STJ: A pretensâo de simples reexame de prova nao enseja recurso especial.
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EXTRATO DA AlA

AgR-REspe n° 108-72.2013.6.26.0250/SP. Relatora: Ministra
Luciana Lôssio. Agravante: Ministérlo Püblico Eleitoral. Agravado: Saber
Online - Curso, Producao e Telecom unicação Ltda. - ME (Advogados: Fábio
Lima Clasen de Moura e outros).
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo
regimental, nos termos do voto da relatora.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros Gilmar
Mendes, Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva,
e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugenio José Guilherme de Aragao.

SESSAO DE 3.8.2015.

