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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 263-90. 
2011.6.27.0000 - CLASSE 32— PALMAS - TOCANTINS 

Relator: Ministro Dias Toifoli 
Agravante: Ministério Público Eleitoral 
Agravado: Milton Neris de Santana 
Advogados: Sérgio Rodrigo do Vale e outras 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. 
DECLARAÇÃO. RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 
1. A retificação da declaração de rendimentos 
consubstancia faculdade prevista na legislação tributária, 
cabendo ao autor da representação comprovar eventual 
vício ou má-fé na prática do ato, haja vista que tais 
circunstâncias não podem ser presumidas para fins de 
aplicação da multa prevista no art. 23, § 1 11 , 1, da 
Lei n° 9.504197. 
2. Agravo regimental desprovido. 

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por 
unanimidade, em desprover o agravo regimental, nos termos do voto do 
relator.

Brasília, 5 de novembro de 2013. 
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RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente, 

trata-se de agravo regimental (fls. 261-265) interposto pelo Ministério Público 

Eleitoral contra decisão pela qual dei provimento ao recurso especial para, 

reformando o acórdão regional, afastar a condenação imposta, considerada a 
declaração retificadora apresentada. 

O agravante sustenta, em síntese, que: 

a) a declaração retificadora foi protocolada perante a Receita 

Federal após o ajuizamento da representação, não havendo documentos aptos 

a comprovar a mudança do valor unilateralmente declarado à Receita, ficando 

clara a intenção do agravado de ludibriar a Justiça Eleitoral; e 

b) a Corte Regional assentou que o agravado não comprovou 

a ocorrência de equívoco nos valores anteriormente declarados. 

É o relatório.

VOTO 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (relator): Senhora 

Presidente, o agravo não merece prosperar, porquanto inexistem razões 

suficientes para ensejar a modificação da decisão agravada, a qual deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos (fis. 255-258): 

O presente recurso merece êxito. 
In casu, a Corte Regional julgou procedente a representação 
proposta contra o ora recorrente, em razão de doação para 
campanha eleitoral do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o 
que teria ultrapassado, em R$ 1.300,13 (mil, trezentos reais e treze 
centavos), o limite legal previsto no art. 23, § 1 0, 1, de 10% dos 
rendimentos brutos auferidos por pessoa física no ano anterior à 
eleição (fI. 121). 
A apresentação da declaração de bens retificadora, na qual, 
segundo alega o recorrente, teria sido demonstrado que seus 
rendimentos foram superiores aos inicialmente informados, não Ik
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considerada pelo Tribunal Regional, sob o fundamento de que tal 
procedimento revelaria a má-fé do representado, que somente 
retificou a declaração após ser notificado da representação contra 
ele ajuizada. 
Verifico, ainda, que, além da declaração retificadora, o ora 
requerente apresentou perante a Corte Regional contrato de locação 
de veículo, para corroborar as novas informações prestadas à 
Receita Federal, o que, no entanto, foi desconsiderado pelo Tribunal 
a quo. 

Colho os seguintes trechos do aresto recorrido (fls. 128-129): 
E ... ] 

No que diz respeito à doação, no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), o recorrente a princípio tinha declarado 
à Receita Federal do Brasil rendimento no valor de 
R$ 136.998,66 (cento e trinta e seis mil, novecentos e noventa 
e oito reais e sessenta e seis centavos) no ano de 2009. 
Notificado em 3110812011, (fi. 28), apresentou a DIRF 
retificadora em 0210912011 (fI. 46), afirmando que os 
rendimentos auferidos em 2009 foram de R$ 154.998,66 (cento 
e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e 
sessenta e seis centavos). 
O recorrente assim justifica: "ao consultar as informações 
passadas à Receita Federal relativas ao seu rendimento bruto, 
constatou que os valores ali constantes não espelhava, com 
fidelidade seu rendimento do ano de 2009". Diante desse fato, 
apresentou um contrato de locação de veículo, fls. 52153, 
firmado entre o representado e o Sr. Wilson Corrêa da Silva, o 
qual não constava em sua declaração. 
Alega que, mesmo sendo a declaração retificadora 
apresentada após a citação da justiça eleitoral, o recorrente 
possui o prazo de 5 (cinco) anos para efetuar as correções 
necessárias, substituindo de forma integral a declaração 
apresentada. 
Ocorre que, embora, no âmbito fiscal, o fato de apresentar a 
declaração retificadora não configure ilícito, no caso em 
questão, vislumbra-se má-fé, pois somente após ser citado o 
recorrente apresentou a DIRF com rendimentos capaz de 
suportar a doação. E apesar de mencionar como prova um 
contrato de locação de veículo, tal documento não foi 
consubstanciado com outros elementos que comprovassem a 
existência da locação. 
Ou seja, tudo leva a crer a má-fé do recorrente, com intuito de 
esquivar-se das sanções legais. 

Para demonstrar a divergência jurisprudencial, o autor colaciona 
julgados dos Tribunais Regionais Eleitorais de Goiás e do Rio 
Grande do Norte, cujo entendimento firmado, contrariamente ao do 
aresto recorrido, foi no sentido de que a apresentação da declaração 

c (
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de imposto de renda retificadora é documento hábil para comprovar 
os rendimentos auferidos no ano anterior ao pleito. 
Note-se que no Acórdão n° 1858, proferido pelo TRE/GO, concluiu 
aquela Corte pela possibilidade da comprovação dos rendimentos do 
doador por meio da declaração retificadora, mesmo apresentada 
após a notificação para responder à representação por doação 
acima do limite legal. 
Tal entendimento é consentâneo com a atual jurisprudência desta 
Corte, que se firmou no mesmo sentido dos arestos paradigmas 
indicados pelo ora recorrente para efeito de divergência 
jurisprudencial. Transcrevo as ementas dos seguintes julgados: 

Representação por doação acima dos limites legais. 
1. A declaração de rendimentos retificadora deve ser levada 
em consideração na apuração do valor doado à campanha 
eleitoral e da sua adequação ao limite previsto no art. 81 da 
Lei n° 9.504197, haja vista constituir faculdade do contribuinte 
expressamente prevista na legislação tributária. 
2. A eventual prática de fraude na apresentação da 
declaração retificadora não pode ser presumida, cabendo ao 
autor da representação o ônus da prova (AgR-AI n° 1475-36, 
rei. Mm. Dias Toifoli, DJe de 5.6.2013, grifo nosso). 
Agravo regimental não provido. 
(AgR-REspe n° 59057/SP, DJe de 23.9.2013, Rei. Mm. 
Henrique Neves); 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO DE 
RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA 
JURÍDICA. ART. 81 DA LEI 9.504197. APRESENTAÇÃO DE 
DECLARAÇÃO RETIFICADORA DE IMPOSTO DE RENDA. 
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 
1. Esta Corte, no julgamento do AgR-AI 1475-36/CE 
(Rei. Mm. Dias Toifoli, DJe de 4.6.2013), decidiu que a 
declaração retificadora de imposto de renda constitui 
documento hábil a comprovar a observância do limite de 
doação de 2% previsto no art. 81, § 1 0, da Lei 9.504197. 
2. Cabe ao Ministério Público Eleitoral comprovar a existência 
de má-fé - que não pode ser presumida - quanto à 
apresentação da declaração retificadora. Incidência, nesse 
ponto, da Súmula 7/STJ. 
3. Agravo regimental não provido. 
(AgR-REspe n° 11 3787/BA,  DJe de 22.8.2013, Rei. Mm. Castro 
Meira); e 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. 
DECLARAÇÃO. RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO. 
DESPROVIMENTO.

c 1
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1. A retificação da declaração de rendimentos consubstancia 
faculdade prevista na legislação tributária, cabendo ao autor da 
representação comprovar eventual vício ou má-fé na prática 
do ato, haja vista que tais circunstâncias não podem ser 
presumidas para fins de aplicação da multa prevista no art. 23, 
§ 1 0, l, da Lei n° 9.504197. 
2. Agravo regimental desprovido. 
(AgR-Al n° 147536/CE, DJe de 5.6.2013, de minha relatoria). 

Com efeito, diante da demonstração de divergência jurisprudencial e 
tendo em vista a orientação firmada por esta Corte, em dissonância 
com o aresto recorrido, o apelo merece provimento. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, com base no 
art. 36, § 70, do RITSE, para, reformando o acórdão regional, afastar 
a condenação imposta. 

Não há como negar efeito ao ato praticado pelo agravado, na 

medida em que a retificação da declaração de rendimentos consubstancia 

faculdade prevista na legislação tributária e visa à comprovação de erros 
contidos na declaração original. 

Segundo expressa previsão legal, desde que não esteja sob 

procedimento de fiscalização, o contribuinte tem o prazo de cinco anos 

para retificar a declaração. Nesse caso, a declaração retificadora tem a 

mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a 
integralmente'.

Como o ajuizamento da representação não é um limitador à 

retificação da declaração do imposto de renda, e sendo a retificação de sua 

declaração um direito do contribuinte, não há como desconsiderá-la para fins 
de doação.

Ademais, verifiquei que "[ ... J além da declaração retificadora, o 
ora requerente apresentou perante a Corte Regional contrato de locação de 

veículo, para corroborar as novas informações prestadas à Receita Federal, o 
que, no entanto, foi desconsiderado pelo Tribunal a quo" (fl. 255). 

Com efeito, caberia ao Parquet, autor da representação, 
comprovar eventual vício ou má-fé na prática do ato, o que não foi 

1 Instrução Normativa SRF n°15, de 6 de fevereiro de 2001.
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demonstrado, haja vista que tais circunstâncias não podem ser presumidas 
para fins de aplicação de sanção ao doador. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

É o voto.
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EXTRATO DA ATA 

AgR-REspe n° 263-90.2011 .6.27.0000/TO. Relator: Ministro 
Dias Toifoli. Agravante: Ministério Público Eleitoral. Agravado: Milton Neris de 

Santana (Advogados: Sérgio Rodrigo do Vale e outras). 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo 
regimental, nos termos do voto do relator. 

Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes as Ministras 

Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, João 

Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral 
Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.

SESSÃO DE 5.11.2013.


