Ano XI, Número V

Rio Branco-AC, maio de 2013.

Acórdãos
Recurso eleitoral – Representação – Eleições 2010 –
Suposta doação irregular – Pessoa jurídica – Alegação
de infringência ao art. 81, § 1º, da Lei n. 9.504/97 –
Licitude da prova – Legalidade do procedimento
estabelecido na Portaria Conjunta TSE/SRF n.
74/2006 – Doação estimável em dinheiro –
Inaplicabilidade do limite estabelecido no art. 23, § 7º,
da Lei de Eleições às pessoas jurídicas –
Irregularidade da doação – Provimento do recurso –
Aplicação de multa – Inaplicabilidade da pena de
proibição de participar de licitações públicas e de
celebrar contratos com o Poder Público –
Inelegibilidade de sócio-gerente da pessoa jurídica.
1. É lícita a prova proveniente do procedimento
previsto na Portaria Conjunta TSE/SRF n. 74/2006,
notadamente quando utilizada nos seus estritos termos e
em cumprimento à legislação de regência.
2. O § 7º do art. 23 da Lei n. 9.504/97, que
estabelece o limite diferenciado de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para doações estimáveis em dinheiro
de pessoas físicas, não se aplica às pessoas jurídicas, cujas
doações (sejam elas em dinheiro ou não) estão limitadas,
em qualquer caso, a até 2% (dois por cento) do
faturamento bruto obtido no ano anterior (art. 81, § 1º, da
Lei de Eleições).
3. A pena prevista no § 3º do art. 81 da Lei n.
9.504/97 – consistente na proibição de participar de
licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder
Público pelo prazo de cinco anos – pode deixar de ser
infligida, nos casos em que se afigurar desproporcional à
infração
cometida.
Aplicação
dos
princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “p”, da LC
n. 64/90 é consectária da condenação por doação eleitoral
irregular, conforme se depreende do art. 1º, inciso I, alínea
“p”, da Lei Complementar n. 64/90, com a redação
introduzida pela Lei Complementar n. 135/2010.
5. Recurso parcialmente provido. Multa arbitrada em
seu mínimo legal.
Recurso Eleitoral n. 232-93.2011.6.01.0000 – classe
30; Relator: Juíza Alexandrina Melo; em 7.5.2013.

Recurso eleitoral – Representação – Eleições 2010 –
Doação irregular – Pessoa física – Relatório de
cruzamento de dados entre Justiça Eleitoral e Receita
Federal – Licitude da prova – Doação de quantia
superior ao limite permitido pela legislação – Aferição
do limite de doação – Inaplicabilidade do princípio da
insignificância – Provimento parcial do recurso.
1. É lícita a prova proveniente do procedimento
previsto na Portaria Conjunta TSE/SRF n. 74/2006,
notadamente quando utilizada nos seus estritos termos e
em cumprimento à legislação de regência. Precedentes.

2. Nos termos da Lei 9.504/97, art. 23, § 2º, a pessoa
física só pode contribuir até o limite de 10% de seus
rendimentos. Se o eleitor, instado a esclarecer a
inconsistência advinda da doação realizada, consegue
comprovar apenas parte de seus rendimentos, sujeita-se à
penalidade prevista para a doação efetuada em excesso.
3. Configura valor insignificante, para fins de
aplicação do princípio da bagatela em representações por
doação irregular, a importância de R$ 100,00 (cem reais).
(Precedente: Representação n. 101-55.2010.6.01.0000,
julgada em 13/04/2010).
4. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “p”, da LC n.
64/90 é consectária da condenação por doação eleitoral
irregular, conforme se depreende da leitura do dispositivo, cuja
redação foi introduzida pela Lei Complementar n. 135/2010.
5. Recurso provido parcialmente, para considerar
lícita a prova, condenar a Recorrida ao pagamento de
multa, fixada no mínimo legal de 5 (cinco) vezes o valor
doado em excesso, e declarar sua inelegibilidade.
Recurso Eleitoral n. 192-14.2011.6.01.0000 – classe
30; Relator: Juíza Alexandrina Melo; em 14.5.2013.

Recurso eleitoral – Petição – Restituição de coisa
apreendida – Diligências e investigações preliminares –
Documentos que atingem Senador da República –
Apuração de crime eleitoral – Questão de ordem –
Competência – Declinação ao Supremo Tribunal Federal.
1. Nos termos do artigo 102, I, “b”, da Constituição
Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar
e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, os
membros do Congresso Nacional. Essa competência vige,
inclusive, para decisão de quaisquer incidentes
processuais penais, inclusive prévios à instauração de
eventual e futura relação processual penal.
2. Questão de ordem acolhida para se declinar a
competência para apreciação do pedido recursal ao
Supremo Tribunal Federal.
Recurso Eleitoral n. 471-60.2012.6.01.0001 – classe
30; Relator: Juíza Alexandrina Melo; em 21.5.2013.

Recurso eleitoral – Representação – Eleições 2010 –
Suposta doação irregular – Pessoa jurídica – Alegação de
infringência ao art. 81, § 1º, da Lei n. 9.504/97 – Licitude
da prova – Legalidade do procedimento estabelecido na
Portaria Conjunta TSE/SRF n. 74/2006 – Apresentação
de declaração retificadora à Receita Federal após a
notificação para oferecimento de defesa – Validade da
retificadora para todos os efeitos – Regularidade da
doação – Provimento parcial do recurso.
1. É lícita a prova proveniente do procedimento
previsto na Portaria Conjunta TSE/SRF n. 74/2006,
notadamente quando utilizada nos seus estritos termos e
em cumprimento à legislação de regência.
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2. Uma vez que a legislação faculta ao contribuinte o
oferecimento de declaração de renda retificadora,
considerando-a válida para todos os efeitos, inclusive para
fins de cobrança de possíveis débitos do declarante
apurados com base na retificação, há que se reconhecer a
validade desse documento também como prova da licitude
de eventuais doações de recursos a campanhas eleitorais.

Rio Branco-AC, maio de 2013.

3. Provimento parcial do recurso eleitoral somente
para declarar lícita a prova constante nos autos.
Recurso Eleitoral n. 245-92.2011.6.01.0000 –
classe 30; Relator: Juíza Alexandrina Melo; em
27.5.2013.

Destaque
ACÓRDÃO N. 3.088/2013

Feito:

Processo
Administrativo
n.
2793.2013.6.01.0000
–
classe
26
(Protocolo n. 3.721/2013)
Relator:
Desembargador Samoel Evangelista
Interessado: Corregedoria Regional Eleitoral
Assunto:
Processo administrativo – Designação de
Juiz Eleitoral – 6ª Zona.
Escolha de Juiz – Zona Eleitoral – Resolução
TRE/AC n. 185/2002 – Inscrição única de
magistrado.

Havendo apenas um magistrado interessado
em exercer a jurisdição eleitoral, esta deverá serlhe atribuída, se não houver algum impedimento
conhecido que inviabilize a designação.
A _C _O _R _D _A _M _ os juízes que compõem o
Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por unanimidade e
com o voto do Senhor Presidente em exercício, aprovar a
indicação do Juiz HUGO BARBOSA TORQUATO
FERREIRA para o exercício da jurisdição na 6ª Zona
Eleitoral (biênio 2013/2015).
Sala das Sessões, em Rio Branco, 14 de maio de 2013.
Desembargador Samoel Evangelista, Presidente e Relator.

O Informativo TRE/AC, elaborado pela Secretaria Judiciária, está disponível no site deste Tribunal
www.tre-ac.jus.br.
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