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TRIBUNAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ATOS CONJUNTOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PRESIDÊNCIA
ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS

PORTARIA Nº 333/2017 GP *
Designa servidora para a Central do Cidadão do Shopping Via Direta (Natal/RN).
O CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º, inciso IX, da Portaria n.º 227/2017 – GP,
de 22/08/2017 – DJE: 23/08/2017, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº
4.106/2017 e, com fundamento no Convênio n.º 51/2016, firmado entre este Tribunal e a Secretaria de Estado do
Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS, bem como na Portaria n.º 71/2007 – GP.
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora requisitada SEVERINA MARIA DA SILVA COSTA, matrícula 06982-5, lotada na 3ª
Zona Eleitoral, para exercer as suas atividades no posto de atendimento da Justiça Eleitoral da Central do
Cidadão do Shopping Via Direta (Natal/RN).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Natal, 19 de outubro de 2017.
Josoniel Fonsêca da Silva
Chefe de Gabinete
Presidência TRE/RN
* Republicada por incorreção

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
03ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas n.º 47-08.2017.6.20.0003
Espécie: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício 2015
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
Protocolo: 16.983/2016
Processo n.º 47-08.2017.6.20.0003
Requerente: Partido Trabalhista do Brasil – PT do B.
Requerido: Juízo da 03ª Zona Eleitoral.
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Processo de Prestação de Contas Partidária anual sem movimentação financeira do PT do B,
diretório do município de Natal/RN, referente ao exercício 2015.
A agremiação em epígrafe apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 02), nos termos
do art. 30, I, c/c art. 28, § 3º, ambos da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Em Despacho de fls. 04, foram determinadas providências ao Cartório, que juntou documentos de fls. 09-11, nos
termos do art. 45 da ref. Resolução.
Foi publicado Edital n.º 043/2017 (fl. 07) no DJE n.º 174, em 25/09/2017, e não houve impugnação de
interessados, conforme certidão de fls. 08.
O Cartório Eleitoral emitiu parecer conclusivo (fls. 20-21) pela procedência do pedido, considerando as contas
como prestadas e aprovadas com ressalvas, considerando a intempestividade da apresentação à Justiça
Eleitoral.
Com vistas dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com
ressalvas, considerando que a intempestividade da apresentação não compromete a legislação aplicável (fls.
22-22v).
É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 006

Natal, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Página 4

A Resolução TSE n.º 23.464/2015 em seu art. 45, possibilitou que os Partidos Políticos que não receberam
recursos financeiros apresentassem Declaração, visando uma célere tramitação processual para as prestações
de contas anuais do exercício 2015.
O Art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/95 dispõe que:
§ 4.º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
O art. 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.464/2015 traz o mesmo conteúdo:
§ 3.º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de
recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e deve ser:
I – preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
II – assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III – entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.
O Cartório Eleitoral emitiu Parecer conclusivo (fls. 20-21), deliberando pelo julgamento das contas como
prestadas e aprovadas com ressalva, considerando a intempestividade da apresentação das contas à Justiça
Eleitoral
Com vistas dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pugnando pela aprovação
das contas, considerando que a intempestividade da apresentação não compromete a legislação aplicável (fls.
22-22v).
Infere-se do documento de fls. 09, que não há movimentação financeira. Da mesma forma, não houve
recebimento de cotas do fundo partidário (fls. 11), bem como, não foram expedidos recibos de doação (fls. 10).
Deste modo, cumpridas as formalidades legais, e não constatando indícios de irregularidades, não há motivos
para entender diferente dos Pareceres ofertados.
Pelo exposto, acompanhando Parecer do Cartório Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art.
45, inciso VIII, alínea “a”, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM
RESSALVAS AS CONTAS DO Partido Trabalhista do Brasil – PT do B, diretório municipal de Natal/RN,
referentes ao exercício de 2015.
Anote-se nos Sistemas SADP e SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, observando-se as cautelas legais.
Natal/RN, 18 de dezembro de 2017.
GUSTAVO EUGÊNIO DE CARVALHO BEZERRA
Juiz da 3ª Zona Eleitoral

11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS

Prestação de Contas Anuais - Exercício 2015 ¿ n.º 27-27.2016.6.20.0011
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Presidente: FABIO DUARTE DA SILVA
Município: BAÍA FORMOSA/RN
Advogado: LELIA CARLA FERREIRA DA SILVA – OAB/RN 11717
SENTENÇA
Vistos etc.
As contas foram apresentadas tempestivamente (fls. 02/34), não sendo objeto de impugnação no prazo
editalício.
A análise da documentação ensejou a confecção do relatório técnico preliminar, que apontou algumas
falhas/omissões (fl. 35).
Intimado, o representante partidário manifestou-se à fl. 65.
Em nova análise, a Unidade Técnica relatou conclusivamente pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.
É o relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que, apesar da nova Resolução nº 23.432/2015-TSE dispor sobre o julgamento
das prestações de contas partidárias, suas disposições aplicam-se a processos de prestação de contas relativos
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a exercícios de 2015, conforme disposição prevista no art. 67 da referida Resolução e Orientação Técnica Asepa
nº 2/2015-TSE.
Quanto ao tema, a Resolução nº 23.432/2015-TSE determina que a prestação de contas anual deve ser enviada
até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão da Justiça Eleitoral, o que foi cumprido pela agremiação
partidária requerente.
Da análise dos autos, constatou-se que o pleito se encontra satisfatoriamente instruído.
Em análise conclusiva, a unidade técnica relatou pela aprovação das contas, vez que o partido obteve êxito em
sanar as irregularidades.
À luz da legislação pertinente, conclui-se que houve a apresentação de todas as peças obrigatórias exigidas pela
Resolução nº 23.432/2015-TSE.
ISTO POSTO, e tudo o mais que dos autos consta, de acordo com o art. 27, I, da Resolução – TSE nº 21.841,
em consonância com os relatórios emitidos pela unidade técnica e parecer do Representante do Ministério
Público Eleitoral, JULGO APROVADAS as contas da COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO-PRB de Baía Formosa/RN, referentes ao exercício 2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Anote-se o decidido no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Canguaretama/RN, 10 de janeiro de 2017.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral
Prestação de Contas Anuais - Exercício 2013 ¿ n.º 18-327-95.2014.6.20.0011
Partido: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Presidente: MANOEL JANUÁRIO DE JESUS
Município: CANGUARETAMA/RN
Advogado: VANESSA DE LIMA CORDEIRO – OAB/RN 8899
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas Anuais da PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS de
Canguaretama/RN, referente ao exercício financeiro de 2013.
As contas foram apresentadas, não sendo objeto de impugnação no prazo editalício.
A análise da documentação ensejou a confecção do relatório técnico preliminar, o qual concluiu pela aprovação
das contas com ressalvas, fundamentando o posicionamento na natureza formal das falhas encontradas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que, apesar da nova Resolução nº 23.432/2015-TSE dispor sobre o julgamento
das prestações de contas partidárias, suas disposições só se aplicam ao rito procedimental, não atingindo ao
mérito dos processos de prestação de contas relativos a exercícios anteriores a 2015, conforme disposição
prevista no art. 67 da referida Resolução e Orientação Técnica Asepa nº 2/2015-TSE. Assim, o julgamento das
presentes contas deverá ser guiado ainda pelas normas previstas na Resolução do TSE nº 21.841/2004.
Quanto ao tema, o art. 32, caput, da Lei n.º 9.096/95, e art. 13, caput, da Res. n.º 21.841/2004 – TSE, determina
que a prestação de contas anual deve ser enviada até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão da Justiça
Eleitoral, o que foi cumprido pela agremiação partidária requerente.
Da análise dos autos, constatou-se que o pleito se encontra satisfatoriamente instruído, sendo apontadas falhas
de natureza formal, que não comprometem a regularidade das contas.
Em análise conclusiva, a unidade técnica relatou pela aprovação das contas com ressalvas, vez que não foi
encaminhada dentre a documentação a relação de contas bancárias.
De fato, a legislação eleitoral mais atual tem facultado a abertura de conta bancária para os partidos que não
tenham movimentado recursos em espécie.
Ademais, considerando a data de registro da comissão/diretório junto à Justiça Eleitoral (18/10/2013), verifica-se
que não houve tempo razoável para a abertura de conta bancária.
Logo, à luz da legislação pertinente, conclui-se que houve a apresentação de todas as peças obrigatórias,
elencadas no art. 14 da Resolução n.º 21.841/2004, merecendo ressalva apenas quanto à ausência de relação
das contas bancárias.
ISTO POSTO, e tudo o mais que dos autos consta, de acordo com o art. 27, II, da Resolução – TSE nº 21.841,
em consonância com os relatórios emitidos pela unidade técnica e parecer do Representante do Ministério
Público Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas da PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL - PROS de Canguaretama/RN, referentes ao exercício 2013.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Anote-se o decidido no SICO.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Canguaretama/RN, 10 de janeiro de 2017
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 006

Natal, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Página 6

DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral

EDITAIS

EDITAL N.º 001/2018
O(a) Doutor(a). DANIELA DO NASCIMENTO COSMO, MMª. Juíza de Direito nesta 11ª Zona Eleitoral de
Canguaretama(RN), na forma da Lei, etc.
TORNO PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou tiverem ciência que se encontra no Cartório desta
11ª Zona Eleitoral, relação contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que solicitaram
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO, cujos requerimentos foram efetuados no período de
01/12/2017 a 31/12/2017, nos municípios de CANGUARETAMA, BAÍA FORMOSA,VILA FLOR e PEDRO
VELHO, pertencentes à 11ª ZONA ELEITORAL/RN, conforme relatório expedido do sistema ELO, para,
querendo, interpor recurso nos termos do art. 17 da Res. TSE nº 21.538/2003 (Lei nº 6.996/1982).
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral que fosse publicado o
presente edital no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no local de costume do Cartório Eleitoral, junto ao
relatório contendo os nomes e inscrições dos eleitores.
Dado e passado na cidade de Canguaretama/RN, neste Cartório Eleitoral, aos onze dias do mês de janeiro de
dois mil e dezoito. Eu, ___________(Ernane César de Oliveira Bastos), Chefe de Cartório na 11ª Zona Eleitoral,
o digitei e subscrevi e vai assinado pela MMª. Juíza.
DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
Juíza Eleitoral

18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL Nº 01/2018
O Excelentíssimo Senhor Mark Clark Santiago Andrade, Juiz Eleitoral em substituição nesta 18ª Zona,
Circunscrição do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista ao disposto
nos Art. 45, §7 do CE, Art. 17, § 1º e 18, § 5º da Res. n.º 21.538/03 do T.S.E. e Art. 5º da Res. n.º 05/2001-CRE.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos Partidos Políticos, Eleitores e demais interessados, que nesta data
fica afixada no local de costume do Cartório desta 18ª Zona Eleitoral, a lista de requerimentos DEFERIDOS de
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA e REVISÃO, referente ao(s) Lote(s) 80/2017, 81/2017, 82/2017, 83/2017,
84/2017, 85/2017, 86/2017, 87/2017, 88/2017, 89/2017, 90/2017, 91/2017, 92/2017, 93/2017, 94/2017, 95/2017,
96/2017, 97/2017, 98/2017, 99/2017, 100/2017, 101/2017, 102/2017, 103/2017, 104/2017, 105/2017, 106/2017,
107/2017, 108/2017, 109/2017, 110/2017, 111/2017, 112/2017, 113/2017, 114/2017, 115/2017, 116/2017,
117/2017, 118/2017, 119/2017, 120/2017, 121/2017, 122/2017, 123/2017, 124/2017, 125/2017, 126/2017,
127/2017, 128/2017, 129/2017, 130/2017, 131/2017, 132/2017, 133/2017, 134/2017, 135/2017, 136/2017,
137/2017, 138/2017, 139/2017, 140/2017, 141/2017, 142/2017, 143/2017, 144/2017, 145/2017, 146/2017,
147/2017, 148/2017, 149/2017, 150/2017, 151/2017, 152/2017, 153/2017, 154/2017. compreendendo os
municípios de ANGICOS, FERNANDO PEDROZA e SANTANA DO MATOS, cuja relação encontra-se em
Cartório, para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da afixação deste EDITAL, interpor recurso nos
termos do art. 17, §1º e do art. 18, §5º da Resolução 21.538/2003 – TSE (art. 7º, § 1, da Lei n.º 6.996/82).
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, determinou S. Ex.ª a publicação do presente
Edital no Diário da Justiça eletrônico e no local público de costume deste Fórum Municipal.
Dado e passado nesta Cidade de Angicos, Estado do Rio Grande do Norte, aos oito dias do mês de janeiro do
ano de dois mil e dezoito (08.01.2018). Eu, Aroldo Inácio de Araújo Lopes, Chefe do
Cartório em Substituição da 18ª Zona Eleitoral, digitei e conferi.
Mark Clark Santiago Andrade
Juiz Substituto da 18ª Zona Eleitoral
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50ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

Processo n. 55-38.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.692/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): ANA CLÁUDIA ALVES SILVA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de ANA
CLÁUDIA ALVES SILVA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
____________________________________________________________________________________________________________________
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24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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Processo n. 60-60.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.697/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): ANA KECIA XAVIER
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de ANA KECIA
XAVIER, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação eleitoral que
estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 62-30.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.699/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): ANA PAULA DA SILVA
Advogado: Não constituído
____________________________________________________________________________________________________________________
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24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
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DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de ANA
PAULA DA SILVA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação eleitoral
que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 61-45.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.698/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): ANGÉLICA PEREIRA TRAJANO RIBEIRO
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de ANGÉLICA
PEREIRA TRAJANO RIBEIRO, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 64-97.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.701/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): ANTONIO VIRGILIO FERREIRA MACHADO
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de ANTONIO
VIRGILIO FERREIRA MACHADO, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
____________________________________________________________________________________________________________________
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assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 59-75.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.696/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): ARQUIMEDES LIZIERI SILVA DO NASCIMENTO
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de
ARQUIMEDES LIZIERI SILVA DO NASCIMENTO, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou
dispositivos da legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
____________________________________________________________________________________________________________________
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Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 63-15.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.700/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): BRENDA LAWIGNNE ARAUJO BRITO
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de BRENDA
LAWIGNNE ARAUJO BRITO, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
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De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 65-82.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.702/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): CHRISTINA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de CHRISTINA
CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO , alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
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Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 66-67.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.703/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): DANIELY CAMPOS DA SILVA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de DANIELY
CAMPOS DA SILVA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação eleitoral
que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
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LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 67-52.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.704/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): DIEGO ARAÚJO DE OLIVEIRA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de DIEGO
ARAÚJO DE OLIVEIRA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
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Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016, anocalendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 56-23.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.693/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): EMANUEL CAMPOS SEABRA JUNIOR
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de EMANUEL
CAMPOS SEABRA JUNIOR, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
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3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 68-37.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.705/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): ERIKA FERNANDA FLORES BARBOSA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de ERIKA
FERNANDA FLORES BARBOSA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
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Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 69-22.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.706/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): FABIO PAULO DA SILVA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de FABIO
PAULO DA SILVA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação eleitoral
que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
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Processo n. 70-07.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.707/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): FELIPE AURELIO PEREIRA DE PAIVA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de FELIPE
AURELIO PEREIRA DE PAIVA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 71-89.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.708/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): FRANCISCO DIAS DE LUCENA
Advogado: Não constituído
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DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de
FRANCISCO DIAS DE LUCENA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 72-74.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.709/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): GABRIEL COSTA RIBEIRO DE PAULA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.

____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 006

Natal, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Página 21

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de GABRIEL
COSTA RIBEIRO DE PAULA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 73-59.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.710/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): GEROCILO BORGES DOS SANTOS SILVA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de GEROCILO
BORGES DOS SANTOS SILVA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
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assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 74-44.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.711/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): IARA NAYANE TEIXEIRA DA SILVA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de IARA
NAYANE TEIXEIRA DA SILVA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
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Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 75-29.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.712/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): IGOR RICARDO ALVES DOS SANTOS
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de IGOR
RICARDO ALVES DOS SANTOS, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).

____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 006

Natal, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Página 24

De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 76-14.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.713/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): ILZA MARIA FERREIRA COSTA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de ILZA MARIA
FERREIRA COSTA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação eleitoral
que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
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Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 77-96.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.714/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): IRNAR LAYN AMARANTE BEZERRA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de IRNAR
LAYN AMARANTE BEZERRA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
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LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 78-81.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.715/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): JANAINA CLAUDIA SILVA GONÇALVES
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de JANAINA
CLAUDIA SILVA GONÇALVES, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
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Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 79-66.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.716/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): JOILMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de JOILMA DE
OLIVEIRA DOS SANTOS, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
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3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 80-51.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.717/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): JONATAS BERGSON BRAGA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de JONATAS
BERGSON BRAGA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação eleitoral
que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
____________________________________________________________________________________________________________________
Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de
24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico
http://www.tre-rn.jus.br/jurisprudencia/diario-da-justica-eletronico/

Ano 2018, Número 006

Natal, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Página 29

Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 81-36.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.718/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): JOSE DE ANCHIETA GONÇALVES DE ANDRADE
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de JOSE DE
ANCHIETA GONÇALVES DE ANDRADE, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos
da legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
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Processo n. 82-21.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.719/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): KATIA GILCILENE FERREIRA DA SILVA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de KATIA
GILCILENE FERREIRA DA SILVA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 83-06.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.720/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): LEANDRO LOPES GOMES
Advogado: Não constituído
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DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de LEANDRO
LOPES GOMES, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação eleitoral que
estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 57-08.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.694/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): MANOEL CEZARIO MARTINS
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de MANOEL
CEZARIO MARTINS, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação eleitoral
que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 84-88.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.721/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES DE FREITAS
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de MARIA DA
CONCEIÇÃO MARQUES DE FREITAS, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
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assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 85-73.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.722/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): MATHEUS STHANLEY SÁ DE SANTANA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de MATHEUS
STHANLEY SÁ DE SANTANA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
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Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 58-90.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.695/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): ODILON JOSE MARTINS BEZERRA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente agora em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de ODILON
JOSE MARTINS BEZERRA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
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De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da Justiça. Este também é o entendimento
do TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumpridas as diligências, faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 86-58.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.723/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): PEDRO RONILDO BARROS DE PAIVA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de PEDRO
RONILDO BARROS DE PAIVA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
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Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 87-43.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.724/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): RENATO DE MOURA BARBOSA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de RENATO
DE MOURA BARBOSA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
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LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 88-28.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.725/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): ROSSANA DANYELLE ANDRADE DA SILVA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de ROSSANA
DANYELLE ANDRADE DA SILVA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
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Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 89-13.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.726/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): TÚLIO ANDERSON XAVIER OLIVEIRA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de TÚLIO
ANDERSON XAVIER OLIVEIRA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
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3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 90-95.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.727/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): VILESA NEUMAN FONTES ASSUNÇÃO
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de VILESA
NEUMAN FONTES ASSUNÇÃO, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da
legislação eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
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Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 91-80.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.728/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): WAGNER FERNANDES DE MOURA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de WAGNER
FERNANDES DE MOURA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação
eleitoral que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
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Processo n. 92-65.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.729/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): WAUIRES MARQUES MOTA
Advogado: Não constituído
DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de WAUIRES
MARQUES MOTA, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação eleitoral
que estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
Processo n. 93-50.2017.6.20.0050 - Classe 42 - Protocolo 31.730/2017
Assunto: Representação – Doação Irregular de Campanha
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado(a): WILEANO LEITE DE GOIS
Advogado: Não constituído
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DECISÃO
Vistos etc.
Processo despachado somente hoje em virtude do Recesso Judiciário.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu a presente Representação eleitoral em desfavor de WILEANO
LEITE DE GOIS, alegando, em resumo, que o(a) Representado(a) violou dispositivos da legislação eleitoral que
estabelece limites para as doações de campanha no período eleitoral.
Ante tais fundamentos, foi requerido, liminarmente, o acesso ao sigilo fiscal da pessoa física, determinando-se à
Secretaria da Receita Federal o envio dos valores totais doados pelo representado nas eleições de 2016, bem
assim o rendimento bruto declarado pela pessoa física representada para o exercício de 2016, ano-calendário
2015.
Ao final, pede a procedência do pedido, aplicando-se ao representado a pena do § 3º do art. 23 da Lei das
Eleições.
É o breve relato.
DO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL
Embora a Constituição Federal, no artigo 5º, assegure como direito fundamental do cidadão o sigilo de seus
dados pessoais, para proteger a privacidade da pessoa de devassas indevidas na sua vida, este direito não se
reveste de caráter absoluto e, no caso dos autos, fazendo-se um juízo de ponderação, pode e deve ser
flexibilizado, para que sejam apuradas supostas infrações à legislação eleitoral atribuídas ao(à) investigado(a).
De acordo com a Inicial, existem indícios de irregularidade na doação realizada pelo(a) representado(a), por
supostamente exceder os 10% dos rendimentos brutos que auferiu no ano anterior às eleições. Assim, de fato,
as informações da Receita Federal se afiguram necessárias para demonstração do quanto alegado.
No caso em análise, busca o Autor elementos hábeis a evidenciar a possibilidade de ter ocorrido doações
irregulares em campanha eleitoral, circunstância que se demonstrada, reveste-se de relevante interesse público
a justificar a quebra do sigilo na forma requerida.
Frise-se que o Código Tributário Nacional, no seu art. 198, §1º,I, e a Lei Complementar 104/201, autorizam a
quebra de sigilo fiscal, por determinação judicial, havendo interesse da justiça. Este também é o entendimento do
TSE nas hipóteses de suspeita de irregularidades de doações de campanha eleitoral. Senão vejamos:
“TSE -Agravo Regimental em Agravo de Instrumento AgR-AI 2148 RS (TSE) Data de publicação: 02/05/2014
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
LIMITE LEGAL. INOBSERVÂNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA.
LICITUDE. DESPROVIMENTO. 1. É lícita a prova colhida mediante determinação judicial de quebra de sigilo
fiscal do doador. 2. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram devidamente observados pela
Corte de origem, porquanto a multa aplicada à agravante foi mantida em seu mínimo legal. 3. A questão atinente
ao recebimento de valores extras originários de inventário não foi prequestionada, o que inviabiliza a sua análise
nesta instância especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo fiscal do(a) Representado(a), devendo ser oficiada à
Receita Federal do Brasil para que, em 15 dias, seja informado a este Juízo:
1) os valores totais doados pela pessoa física Representada para a campanha eleitoral de 2016;
2) o total dos rendimentos brutos declarados pela pessoa física Representada relativos ao exercício de 2016,
ano-calendário de 2015;
3) o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (ou seja, o valor
doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao fisco no ano-calendário de 2015).
Após a juntada de eventual informação do Fisco protegida sob sigilo fiscal, determino a tramitação do presente
feito em segredo de justiça.
Cumprida(s) a(s) diligência(s), faça-se conclusão dos autos.
Publique-se.
Parnamirim, RN, 10 de janeiro de 2018.
MANUELA DE ALEXANDRIA FERNANDES BARBOSA
Juíza da 50ª Zona Eleitoral

51ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES E DESPACHOS

REPRESENTACAO N. 81-33.2017.6.20.0051
REPRESENTAÇÃO N. 81-33.2017.6.20.0051
REPRESENTANTE: SIGILOSO
REPRESENTADO: SIGILOSO
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01 Recebo a representação, tendo em vista que o relatório de fls. 05 informa sobre possível irregularidade
relativa a doação acima de limite legal, na forma do art. 23, §1º, da Lei n. 9.504/97.
02 Assiste razão ao MPE em requerer a quebra do sigilo fiscal, por se tratar de prova essencial para verificação
da irregularidade apontada pela Receita Federal. Isto posto, com fundamento no art. 21, VI, da Resolução TSE n.
23.463/2015, DEFIRO a quebra do sigilo fiscal para que preste as informações do item 'b' de fls. 04. Oficie-se,
com prazo de resposta de dez dias.
03 Registre-se o segredo de justiça.

67ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

EDITAL PARA CIÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE NOVA TOTALIZAÇÃO DE VOTOS
NO MUNICÍPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO, ELEIÇÕES PROPORCIONAIS.
EDITAL N.º 002/2018-67ªZE
O Excelentíssimo Senhor, Dr. Tiago Neves Câmara, MM. Juiz desta 67ª Zona Eleitoral, Circunscrição Eleitoral do
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto no art. 183,
caput e §§ 1º, 2º e 3º, da Res. TSE nº 23456/2015,
FAZ SABER a todos que viram o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos,
Fiscais, Delegados de Partidos Políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao Ministério Público e aos
demais interessados, que, nos termos do art. 183, caput e §§ 1º, 2º e 3º, da Res. TSE nº 23456/2015, este Juízo
realizou nesta quinta-feira, 11 de janeiro de 2018, a partir das 10h30min, uma NOVA TOTALIZAÇÃO DAS
ELEIÇÕES PROPORCIONAIS DE SENADOR GEORGINO AVELINO, tendo em vista o resultado do acórdão
proferido nos autos dos Recursos Especiais N.º 123-71.2016.6.20.0066 – TSE (PROTOCOLO: 70/2017), N.º 7090.2016.6.20.0066 e N.º 123-71.2016.6.20.0066, tendo sido divulgado um NOVO RESULTADO DAS ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE 2016, PARA O CARGO DE VEREADOR, NO MUNICÍPIO DE SENADOR GEORGINO
AVELINO, conforme ata da nova totalização anexa.
FAZ SABER, ainda, que em decorrência do novo resultado das eleições o diploma anteriormente conferido à
vereadora Roseli Maria da Costa, em razão deste resultado, fica CANCELADO, e que foi DIPLOMADO, na
mesma audiência o vereador Jorge Motta da Rocha, eleito pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), eleito com
132 votos.
Dado e passado neste município de Nísia Floresta, ao(s) onze dia(s) do mês de janeiro, do ano de dois mil e
dezoito (11/01/2018). Eu, _____ Jussara de Gois Borba Melo Diniz, Chefe do Cartório, digitei o presente edital.
Tiago Neves Câmara
Juiz Eleitoral
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