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Ante o exposto, acompanhando o ínclito parecer ministerial, voto pelo inacolhimento das preliminares e, no mérito, pelo 

provimento parcial do recurso, para excluir a sanção de inelegibilidade do comando sentencial.

[...]

De acordo com o trecho acima, a agravante efetuou doação da ordem de R$ 2.000,00, embora não tenha declarado os 

respectivos rendimentos no ano anterior à eleição, superando em R$ 278,49 o limite máximo de R$ 1.721,51, correspondente a 

10% do limite de isenção, à época, do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física.

Diante disso, realmente se aplica a multa de que trata o art. 23 da Lei 9.504/97, conforme precedente desta Corte: "A adoção 

do parâmetro relativo à isenção do imposto de renda quanto a pessoas físicas para verificar o montante máximo de doação 

permitido, quando ausente a apresentação de declaração de rendimentos, é razoável, a fim de evitar que a falta de entrega 

daquele documento seja utilizada para obstar a configuração do ilícito previsto no art. 23, § 1º, I, da Lei nº 9.504/1997" (AgR-

REspe 249-91, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 15.9.2015).

Ademais, importa mencionar: "O cálculo do limite de doação de 10% previsto no art. 23, § 1º, I, da Lei nº 9.504/1997 deve ser 

feito sobre os rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, os quais são comprovados por meio da declaração de 

imposto de renda. Precedentes" (AgR-REspe 50-43, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 25.10.2018).

Por fim, no que tange à pleiteada aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcional e da insignificância, para a fixação 

da multa abaixo do mínimo legal, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os postulados fundamentais da 

proporcionalidade e da razoabilidade são inaplicáveis para o fim de afastar a multa cominada ou aplicá-la aquém do limite 

mínimo definido em lei, sob pena de vulneração da norma que fixa os parâmetros de doações de pessoas física e jurídica às 

campanhas eleitorais" (AgR-REspe 166-28, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 23.2.2015).

No mesmo sentido: "Não há falar em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, `averiguada a doação de quantia 

acima dos limites fixados pela norma legal, a multa do § 3º do art. 23 da Lei das Eleições é de aplicação impositiva" (AgR-REspe 

nº 24826, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 24.2.2012)" (AgR-AI 2239-62, rel. Min. Luciana Lóssio , DJE de 26.3.2014).

Por essas razões, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo 

interposto por Vagner Souza Santos.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2018.

Ministro Admar Gonzaga
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