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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Atos da Presidência / Diretoria Geral
Portaria
PORTARIA 137/2020 - SEI/TRE-SE - 0814269
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o artigo 2º, §3º da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pelas Portarias TRE/SE 1217/17 e 72/19 e o Formulário de Substituição SEI nº 0810087;
Resolve:
Art. 1º DESIGNAR o servidor MARCOS DEUMARES DA SILVA, Técnico Judiciário - Área Administrativa, matrícula
30923122, Chefe da Seção de Gestão de Documentos, FC-6, da Coordenadoria de Gestão da Informação, da
Secretaria Judiciária, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer o Cargo em Comissão de
Coordenador de Gestão da Informação, CJ-2, nos dias de 17 e 24/1/20, em substituição a ANA PATRÍCIA
FRANCA RAMOS PORTO, em razão de concessão de procedimento médico e licença para tratamento de saúde
da titular e afastamento da substituta automática.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17/1/20.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 10/02/2020, às
14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 138/2020 - SEI/TRE-SE - 0814280
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisboa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º, XVI, da Portaria 296/2017, deste Regional;
Considerando o artigo 38 da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97; o artigo 2º, §3º da Portaria
TRE/SE 215/14, alterada pelas Portarias TRE/SE 1217/17 e 72/19 e o Formulário de Substituição SEI nº 0810442;
Resolve:
Art. 1º DESIGNAR o servidor LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO, Técnico Judiciário, matrícula 3092382, Chefe da
Seção de Manutenção Predial, FC-6, da Coordenadoria de Obras e Serviços, da Secretaria de
Administração, Orçamento e Finanças, para, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa, exercer o Cargo
em Comissão de Coordenador de Obras e Serviços, CJ-2, no dia 31/1/20, em substituição a MARIA ALEJANDRA
PÉREZ DE MACHADO, em razão de ausência justificada da titular .
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 31/1/20.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 10/02/2020, às
14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 141/2020 - SEI/TRE-SE - 0814397
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 9.527/1997;
Considerando a homologação do Concurso Interno de Remoção para o cargo de Analista Judiciário (Edital nº
01/2020), em 03/02/2020, no bojo do processo SEI 0000075-95.2020.6.25.8000;
Considerando, por fim, a edição da Portaria TRE/SE 136/2020 (0814135) revogando a Portaria TRE/SE 118/2020
(0812783);
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a servidora CAROLINE VALERIANO DAMASCENA, Analista Judiciário - Área Administrativa,
matrícula 30923188, da função comissionada de Chefe de Cartório, FC-6, da 13ª Zona Eleitoral, com sede
em Laranjeiras/SE.
Art. 2º REVOGAR a Portaria 127/2020, de 06/02/2020, publicada no DJE em 07/02/2020.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 27/02/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 10/02/2020, às 14:26, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 124/2020 - SEI/TRE-SE - 0813222
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Desembargador José dos Anjos, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso XXXIV, do Regimento Interno e
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CONSIDERANDO a Metodologia de Gestão de Processos adotada pelo Escritório de Processos do TRE-SE,
instituído pela Portaria TRE-SE 637/2014;
CONSIDERANDO a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
(ENTIC-JUD), instituída pela Resolução CNJ 211/2015;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Manual de Processo de Trabalho 28 - Gestão e Fiscalização de Contratos de TIC, na forma do
anexo desta Portaria.
Parágrafo único. O Anexo citado no caput deverá ser disponibilizado no endereço eletrônico http://www.trese.jus.br/o-tre/governanca/gestao-e-planejamento/gestao-de-processos/manuais-de-processo-de-trabalho. .
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 10/02/2020, às 14:25, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 146/2020 - SEI/TRE-SE - 0814978
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, DES. JOSÉ DOS ANJOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso XVII, do Regimento Interno;
Considerando o afastamento do Dr. Raphael Silva Reis concedido por meio da Portaria 164_GP3 (0814975), de
10/2/20, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, publicada no Diário de Justiça do Estado em
10/2/20, e o Relatório de Designação Mensal da Corregedoria Geral de Justiça (0814976);
Considerando a Tabela de Substituição Automática da Corregedoria Geral de Justiça do Provimento 13, de
17/10/19 (0810607);
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o inciso I, da Portaria 90/2020 (0810556) desta Presidência, que trata da designação dos Juízes
de Direito para substituírem nas Zonas Eleitorais, conforme a discriminação abaixo:
I. Alterar os dias de designação do Juiz HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA para responder pela 3ª
Zona Eleitoral, sediada em Aquidabã/SE, de 21/2/20 para 6 e 21/2/20;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 6/2/2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 11/02/2020, às 11:02, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 143/2020 - SEI/TRE-SE - 0814841
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 15, §4º c/c o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
Resolve:
Art. 1º DISPENSAR o servidor MARCOS DEUMARES DA SILVA, Técnico Judiciário - Área Administrativa,
matrícula 30923122, da função comissionada de Chefe da Seção de Gestão de Documentos, FC-6, da
Coordenadoria de Gestão da Informação, da Secretaria Judiciária, deste Tribunal.
Art. 2º DESIGNAR o referido servidor para exercer a função comissionada de Assistente V da Assessoria dos
Juízes-Membros, FC-5, da Presidência.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 11/02/2020, às 11:02, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 144/2020 - SEI/TRE-SE - 0814846
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Des. José dos Anjos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 28, inciso X, do Regimento Interno;
Considerando o art. 15, §4º c/c o art. 35, inciso I, da Lei 8.112/90, com a redação dada pela Lei 9.527/97;
Resolve:
Art. 1º DISPENSAR a servidora LUCIANA ÁDRIA VIANA DE ANDRADE, Técnico Judiciário - Área Administrativa,
matrícula 30923176, da função comissionada de Assistente V da Assessoria dos Juízes-Membros, FC-5, da
Presidência.
Art. 2º DESIGNAR a referida servidora para exercer a função comissionada de Chefe da Seção de Gestão de
Documentos, FC-6, da Coordenadoria de Gestão da Informação, da Secretaria Judiciária, deste Tribunal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DOS ANJOS, Presidente, em 11/02/2020, às 11:02, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PORTARIA 152/2020 - SEI/TRE-SE - 0815330
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria TRE-SE 296, de 30/03/17;
Considerando a posse e o exercício do servidor Elielson Souza Silva no cargo de Analista Judiciário, da Área
Administrativa, em 10/02/20;
RESOLVE:
Art. 1º LOTAR o servidor ELIELSON SOUZA SILVA, matrícula 30923336, Analista Judiciário, Área
Administrativa, provisoriamente, para fins de ambientação, na Seção de Gestão de Desempenho, da
Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, pertencente àSecretaria de Gestão de Pessoas.
Art. 2º LOTAR, provisoriamente, o citado servidor no Cartório Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral, com sede no
município de Canindé do São Francisco, a partir de 12/02/20.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10/02/20.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 11/02/2020, às
13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 151/2020 - SEI/TRE-SE - 0815231
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria TRE-SE 296, de 30/03/17;
Considerando a posse e o exercício do servidor Thiago Andrade Costa no cargo de Técnico Judiciário, da Área
Administrativa, em 10/02/20;
RESOLVE:
Art. 1º LOTAR o servidor THIAGO ANDRADE COSTA, matrícula 30923337, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, provisoriamente, para fins de ambientação, na Seção de Gestão de Desempenho, da
Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, pertencente àSecretaria de Gestão de Pessoas.
Art. 2º LOTAR o citado servidor no Cartório Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral, com sede no município de Canindé do
São Francisco, a partir de 12/02/20.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10/02/20.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 11/02/2020, às
13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PORTARIA 153/2020 - SEI/TRE-SE - 0815349
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, Rubens Lisbôa Maciel Filho, no uso
das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria TRE-SE 296, de 30/03/17;
Considerando a posse e o exercício do servidor José Clécio Macedo Meneses no cargo de Analista Judiciário, da
Área Judiciária, em 10/02/20;
RESOLVE:
Art. 1º LOTAR o servidor JOSÉ CLÉCIO MACEDO MENESES, matrícula 30923338, Analista Judiciário, Área
Judiciária, provisoriamente, para fins de ambientação, na Seção de Gestão de Desempenho, da Coordenadoria de
Desenvolvimento Humano, pertencente àSecretaria de Gestão de Pessoas.
Art. 2º LOTAR o citado servidor no Cartório Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, com sede no município de Neópolis, a
partir de 12/02/20.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 10/02/20.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor Geral, em 11/02/2020, às
13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Edital
EDITAL 71/2020 - CODES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE,
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 28, XXXIII, do Regimento
TRE/SE nº 01/2019 e TSE nº 23.563/2018,
TORNA PÚBLICO:
CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE,
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 28, XXXIII, do Regimento
TRE/SE nº 01/2019, e nº 23/2019 e Resolução TSE nº 23.563/2018;

Des. José dos Anjos, no uso das
Interno, bem como pela Resolução

Des. José dos Anjos, no uso das
Interno, bem como pela Resolução
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Considerando a determinação da Presidência para abertura de novo concurso de remoção para o claro de lotação
do cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária existente na Sede deste Tribunal (despacho 1456 processo
0002426-32.2020.6.25.8100).
TORNA PÚBLICO:
A abertura do 3º Concurso Interno de Remoção/2020 do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe destinado ao
preenchimento de claro de lotação para o cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO, da Área Judiciária, observadas as
disposições constantes neste Edital;
1– DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 – A aplicação deste concurso de remoção é restrita ao claro de lotação da SEDE, para o cargo de ANALISTA
JUDICIÁRIO, da Área Judiciária e aos que vierem a surgir durante o processo de audiência pública, nessa última
hipótese para ao cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO, das Áreas Judiciária e Administrativa.
1.2 – Fica facultada a participação neste certame aos servidores efetivos pertencentes ao Quadro Permanente do
TRE/SE em exercício neste Regional ou cedidos para outros Órgãos, e aos removidos de outro Tribunal Eleitoral
para este Órgão.
1.3 – Os servidores interessados em participar do concurso deverão, necessariamente, inscrever-se no período de
12 a 14 de fevereiro de 2020, mediante preenchimento e assinatura de documento, constante no processo nº
0002555-46.2020.6.25.80000 do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, denominado "Concurso de Remoção –
Formulário de Inscrição", com nível de Acesso "Público".
1.4 – O presente Edital de abertura e os atos de remoção serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico do TRE
enquanto a publicidade dos demais atos, inclusive para fins de contagem de prazos recursais, se dará no referido
processo SEI.
1.5 - No momento da abertura da audiência pública, somente poderão participar do certame os candidatos e
procuradores presentes.
1.5.1 - Será permitida a escolha da vaga por representante legal do candidato, mediante procuração, inserida no
processo SEI do concurso de remoção ou apresentada por escrito, antes do início da audiência pública.
1.5.2 - O candidato ou seu procurador legal que ausentar-se do recinto perderá a oportunidade quanto à escolha
das vagas ofertadas durante sua ausência, mas poderá, quando presente, concorrer às vagas subsequentes de
acordo com sua posição na lista de classificação.
2 – DAS VAGAS:
2.1 – A aplicação deste concurso de remoção é restrita ao claro de lotação existente na SEDE deste TRE, em
decorrência de vacância de cargo do servidor Marcos Vinícius Linhares Constantino da Silva, por posse em cargo
inacumulável, e as decorrentes do próprio processo de remoção durante a audiência pública, observando-se o
disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 1º da Resolução TRE/SE nº 1/2019.
2.2 – Na ocasião da audiência pública, os participantes poderão optar de acordo com procedimento abaixo:
I – os candidatos presentes serão chamados a realizar suas opções, observando-se a lista classificatória de que
trata o inciso III do artigo 8º da Resolução 01/19, mediante a escolha de uma única vaga;
II – após realizada a opção, o candidato deixará de compor a lista de precedência, ficando a vaga por ele
escolhida indisponível para os demais;
III – a vaga surgida em decorrência da escolha realizada por candidato será disponibilizada aos remanescentes,
observada a ordem de precedência, repetindo-se esse procedimento até que não mais haja interessados na vaga
disponível.
3 – DA CONTAGEM E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO:
3.1 - O tempo de serviço será apurado em dias corridos e somente será considerado se averbado ou anotado na
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) antes da data da publicação deste edital, não se aceitando nenhuma
outra forma de comprovação.
3.2 - O servidor removido deverá providenciar, para anotação neste TRE/SE, certidão do órgão de origem da qual
conste o tempo de serviço averbado com todas as especificações necessárias, bem como o tempo de efetivo
exercício no Órgão originário.
4 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
4.1 – O concurso interno de remoção observará a seguinte ordem de prioridade:
I – maior tempo de efetivo exercício no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, desde que ocupante de cargo
efetivo da Justiça Eleitoral;
II – maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo da Justiça Eleitoral;
III – maior tempo de efetivo exercício como ocupante de cargo em comissão na Justiça Eleitoral ou como
requisitado, com base na Lei nº 6.999/1982, anterior à ocupação do cargo efetivo na Justiça Eleitoral;
IV – maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo do Poder Judiciário da União;
V – maior tempo de efetivo exercício no serviço público federal;
VI – maior tempo de efetivo exercício em cargo efetivo do Poder Judiciário Estadual;
VII – maior tempo de efetivo exercício no serviço público;
VIII – maior tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral;
IX – maior tempo de exercício na função de jurado;
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X – maior idade.
5 – DA CLASSIFICAÇÃO:
5.1 – A lista de classificação será apurada pela Secretaria de Gestão de Pessoas, por ordem de precedência, de
acordo com os critérios estabelecidos no item 4 deste Edital até 10 (dez) dias após o encerramento das inscrições.
6 – DOS RECURSOS:
6.1 – Caso haja interposição de recursos observar-se-á o seguinte: (art. 8º, parágrafos 1º a 7º da Resolução
TRE/SE 1/2019).
I – Os prazos serão contados a partir do dia útil seguinte à disponibilização do documento no Sistema Eletrônico
de Informação (SEI), exceto o edital de abertura e atos de remoção, os quais serão publicados no DJE-TRE/SE.
II – Os pedidos de reconsideração deverão ser interpostos no prazo de 03 (três) dias úteis e dirigidos à DiretoriaGeral, com a indicação dos itens atacados, além da justificativa pormenorizada acerca do fundamento da
irresignação e da documentação comprobatória das alegações.
III – O Diretor-Geral decidirá, em até 03 (três) dias úteis, os pedidos de reconsideração.
IV – Os interessados terão o prazo de 03 (três) dias úteis para interpor recurso dirigido à Presidência com a
indicação dos itens atacados, além da justificativa pormenorizada acerca do fundamento da irresignação e da
documentação comprobatória das alegações.
V – Se houver recurso, os demais interessados, querendo, poderão apresentar, em até 3 (três) dias úteis,
alegações dirigidas à Presidência.
VI – O Presidente decidirá, em até 3 (três) dias úteis, os recursos.
7 – DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
7.1 – Após a homologação da lista de classificação dos candidatos pela Diretoria-Geral, será divulgada data, local
e hora da realização da audiência pública.
8 – DO RESULTADO FINAL:
8.1 – Após a Audiência Pública, o resultado final do certame será homologado pela Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe.
9 – DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 – Quando houver mudança do município de residência, será concedido o prazo de 10 dias para o trânsito do
servidor, contado da publicação do ato de remoção, sendo facultado ao servidor declinar deste prazo.
9.1.1 – O servidor deverá retomar o efetivo desempenho das atribuições do cargo até o último dia útil do período
de trânsito concedido.
9.2 – Fica fixado em 12 (doze) meses, a partir da homologação deste concurso, o prazo mínimo de permanência
do servidor removido na nova localidade, para efeito de participação no próximo concurso interno de remoção.
9.3 – As remoções decorrentes deste concurso ocorrerão sem qualquer ônus para o Erário e dependerão de ato
específico da Presidência publicado no DJE, que ficará condicionado ao interesse da Administração objetivando
evitar solução de continuidade dos serviços prestados pelo TRE.
DES. JOSÉ DOS ANJOS
PRESIDENTE
Atos da Secretaria Judiciária
Pauta de Julgamentos
PAUTA DE JULGAMENTO DE PROCESSO(S) FÍSICO(S) DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 19.02.2020, ÀS 14H
PUBLICAÇÃO DE PAUTA 8/2020
O(s) Processo(s) abaixo relacionado(s) constará(ão) da pauta de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, nos termos do seu Regimento Interno, na Sessão de Julgamento do dia 19/02/2020, às 14h, assim como
os adiados ou constantes de pautas já publicadas.
1. RECURSO ELEITORAL 7-08.2019.6.25.0006
ORIGEM: ESTÂNCIA-SE (6ª ZONA ELEITORAL - ESTÂNCIA)
RELATOR(A): JUÍZA SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
RECORRENTE(S): GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): Fabiano Freire Feitosa - OAB: 3173/SE
RECORRIDO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RESUMO: Eleições - Eleições - Eleição Majoritária - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral Extemporânea/Antecipada - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
ALESSANDRA S. CERQUEIRA
Chefe da ASJUS/PRESIDÊNCIA
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CORREGEDORIA ELEITORAL
Atos do Corregedor
Provimento
Provimento 1/2020 -CRE/SE - SEI/TRE-SE - 0814790
A Excelentíssima Senhora Desembargadora IOLANDA SANTOS GUIMARÃES, Corregedora Regional Eleitoral, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37, incisos IV, VIII e IX, do Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe;
CONSIDERANDO o disposto no Provimento CGE nº 9, de 10 de dezembro de 2011, que regulamenta o uso
da funcionalidade do Sistema ELO destinada ao deferimento coletivo de Requerimento de Alistamento Eleitoral
(RAE), por parte das Corregedorias Regionais Eleitorais;
CONSIDERANDO o Ofício TRE-SE nº 3752/2019 (0742474), oriundo do Juízo da 30ª Zona Eleitoral, que solicita o
uso da funcionalidade do Sistema ELO destinada ao deferimento coletivo de Requerimento de Alistamento
Eleitoral (RAE);
CONSIDERANDO que os provimentos emanados da Corregedoria Regional Eleitoral vinculam os Juízes Eleitorais
que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento, em conformidade com o disposto no artigo 39, do Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;
R E S O L V E:
Art. 1º Os Juízos Eleitorais ficam autorizados a utilizar o uso de funcionalidade constante no Sistema ELO
(Decisão Coletiva) para decisão que deferir os Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE).
Parágrafo único. O fechamento do lote pelo Cartório Eleitoral deverá ser realizado, quinzenalmente,
podendo contemplar até duzentas operações, no menu Relatório/Processamento/ Requerimentos de Alistamento
Eleitoral (Decisão Coletiva) e o documento gerado rubricado e assinado pelo Juiz Eleitoral.
Art. 2º A implementação da nova funcionalidade não excluirá a possibilidade de assinatura individualizada dos
formulários de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE).
Art. 3º Os formulários de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) convertidos em diligência e os indeferidos
não serão incluídos no documento gerado a partir do Sistema ELO para decisão coletiva.
Parágrafo único. A decisão de indeferimento será sempre feita de modo individualizado.
Art. 4º O uso da ferramenta do Sistema ELO que gerar o documento de decisão coletiva será de responsabilidade
do servidor encarregado e o documento identificado por sua rubrica e matrícula.
Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por IOLANDA SANTOS GUIMARÃES, Corregedor Regional Eleitoral, em
11/02/2020, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
16ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PRESTAÇÃO DE CONTAS 20-45.2017.6.25.0016 – CLASSE 23 (PROTOCOLO: 5.375/2017)
ORIGEM: SERGIPE – N. SR.ª DAS DORES – 16ª ZONA ELEITORAL (N. SR.ª DAS DORES)
JUÍZA: ANNA PAULA DE FREITAS MACIEL
INTERESSADO: SOLIDARIEDADE – SD (ÓRGÃO MUNICIPAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – CUMBE/SE)
ADVOGADO: Lauro Monteiro Garcez – OAB/SE 5.589
RESUMO: PARTIDO POLÍTICOS – ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2016 – DECLARAÇÃO
DESPACHO/DECISÃO:
A T O O R D I N A T Ó R I O (Portaria 16ªZE/SE n° 03/2015)
Com fundamento no art. 34, § 3°, da Res.-TSE n° 23.464/2015, o Cartório Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral de
Sergipe INTIMA o SOLIDARIEDADE – SD (ÓRGÃO MUNICIPAL DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA – CUMBE/SE), na
pessoa do seu advogado: Abner Melo Silva – OAB/SE 8.267, para, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias
(Resolução-TSE n° 23.464/2015, art. 34, § 3º), complementar os dados, sanear as falhas e/ou manifestar-se
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acerca do Exame Preliminar elaborado pela Unidade Técnica, juntado aos autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS N°
45-58.2017.6.25.0016 – CLASSE 23 (PROTOCOLO: 6.240/2017), à fl. 62, cujo inteiro teor/conteúdo poderá ser
acessado no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (www.tre-se.jus.br), através do serviço
“Acompanhamento processual e Push” disponível no sítio do TRE/SE no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tre-se.jus.br/servicos-judiciais/acompanhamento-processual-e-push.
Nossa Senhora das Dores/SE, 10 de fevereiro de 2020.
PAULO VICTOR PEREIRA SANTOS DA SILVA
Chefe de Cartório da 16ª Zona Eleitoral de Sergipe
23ª Zona Eleitoral
Edital
PROCESSO 0600002-80.2019.6.25.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-80.2019.6.25.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
RESPONSÁVEL: DEMOCRATAS COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA - SE1637
EDITAL
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600003-65.2019.6.25.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE TOBIAS BARRETO SE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600003-65.2019.6.25.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE
TOBIAS BARRETO SE
REQUERENTE: DEMOCRATAS COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO/SE
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA - SE1637
ATO ORDINATÓRIO
De ordem da Exma. Juíza Eleitoral da 23ª Zona e de acordo com o art. 1º, §1º da Portaria nº 01/2017, intimo o
requerente para que apresente extrato bancário ou declaração do gerente, informando a situação da conta
específica de campanha do referido diretório municipal do Partido no período eleitoral de 2012.
TOBIAS BARRETO, 11 de fevereiro de 2020.
34ª Zona Eleitoral
Ato Ordinatório
PROCESSO 0600027-60.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600027-60.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.D.C.F.P.B.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.D.C.F.P.B., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
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A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.D.C.F.P.B, devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600012-91.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600012-91.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: A.C.L.D.J.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de A.C.L.D.J.S., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
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Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física A.C.L.D.J.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600026-75.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600026-75.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: I.C.M.S.C.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de I.C.M.S.C., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
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eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física I.C.M.S.C., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600014-61.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600014-61.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: C.M.D.F.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de C.M.D.F., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física C.M.D.F., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
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1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600041-44.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600041-44.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.S.R.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.S.R.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.S.R.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
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Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600042-29.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600042-29.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: K.M.M.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de K.M.M.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física K.M.M.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
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Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600051-88.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600051-88.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: R.D.G.M.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de R.D.G.M., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física R.D.G.M., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
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PROCESSO 0600046-66.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600046-66.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: P.M. A.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de P.M.A, já qualificado(a) nos
autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no parágrafo
3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física P.M.A, devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018;
2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600018-98.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600018-98.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: E.D.S.P.
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DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de E.D.S.P., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física E.D.S.P., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600021-53.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600021-53.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: E.C.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de E. C. S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
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Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física E. C. S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600040-59.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600040-59.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.P.F.G.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.P.F.G., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
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jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.P.F.G., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600058-80.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600058-80.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: U.D.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de U.D.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
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A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física U.D.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600052-73.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600052-73.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: S.A.A.F.C.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de S.A.A.F.C., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
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Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física S.A.A.F.C., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600029-30.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600029-30.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.D.S.O.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.D.S.O., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
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eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.D.S.O., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600053-58.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600053-58.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: S.D.M.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de S.D.M.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física S.D.M.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
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1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600050-06.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600050-06.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: R.A.G.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de R.A.G., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física R.A.G., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
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Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600019-83.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600019-83.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: E.B.D.O.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de E.B.D.O., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física E.B.D.O., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
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Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600057-95.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600057-95.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: T.L.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de T.L.S., já qualificado(a) nos
autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no parágrafo
3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física T.L.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
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PROCESSO 0600048-36.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600048-36.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: R.A.G.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de R.A.G., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física R.A.G., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600016-31.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600016-31.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.A.S.A.
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DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.A.S.A., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.A.S.A., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600011-09.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600011-09.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: A.D.A.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de A.D.A.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
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Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física A.D.A.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600043-14.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600043-14.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: M.E.D.S.A.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de M.E.D.S.A., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
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jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física M.E.D.S.A., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600038-89.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600038-89.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.W.L.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.W.L.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
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A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.W.L.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600023-23.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600023-23.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: G.D.J.L.O.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de G.D.J.L.O., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
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Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física G.D.J.L.O., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600045-81.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600045-81.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: P.M.S.P.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de P.M.S.P., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
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eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física P.M.S.P., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600356-77.2019.6.25.0000
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600356-77.2019.6.25.0000 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: A.F.S.D.O.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de A.F.S.D.O., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física A.F.S.D.O., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
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1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600047-51.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600047-51.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: P.V.D.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de P.V.D.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física P.V.D.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
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Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600035-37.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600035-37.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.E.O.A.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.E.O.A., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.E.O.A., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
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Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600017-16.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600017-16.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: E.S.L.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de E.S.L., já qualificado(a) nos
autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no parágrafo
3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física E.S.L., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
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PROCESSO 0600024-08.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600024-08.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: G.M.F.C.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de G.M.F.C., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física G.M.F.C., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600060-50.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600060-50.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: V.D.C.A.
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DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de V.D.C.A., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física V.D.C.A., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600037-07.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600037-07.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.R.G.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.R.G., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
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Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.R.G., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600025-90.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600025-90.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: H.C.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de H.C.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
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jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física H.C.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600028-45.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600028-45.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.V.S.D.O.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.V.S.D.O., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
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A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.V.S.D.O., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600061-35.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600061-35.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: V.S.D.O.M.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de V.S.D.O.M., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
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Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física V.S.D.O.M., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600015-46.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600015-46.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: C.B.M.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de C.B.M., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
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eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física C.B.M., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600033-67.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600033-67.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.C.A.J.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.C.A.J., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.C.A.J., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
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1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600009-39.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600009-39.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: A.D.A.P.G.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de A.D.A.P.G., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física A.D.A.P.G., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
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Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600030-15.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600030-15.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.B.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.B.S., já qualificado(a) nos
autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no parágrafo
3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.B.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
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Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600059-65.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600059-65.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: V.D.N.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de V.D.N., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física V.D.N., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
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PROCESSO 0600036-22.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600036-22.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.L.D.J.B.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.L.D.J.B., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.L.D.J.B., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600020-68.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600020-68.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: E.S.D.A.
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DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de E.S.D.A., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física E.S.D.A., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600062-20.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600062-20.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: W.J.L.D.A.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de W.J.L.D.A., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
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Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física W.J.L.D.A., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600055-28.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600055-28.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: T.M.S.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de T.M.S.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
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jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física T.M.S.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600054-43.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600054-43.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: S.D.D.M.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de S.D.D.M., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
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A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física S.D.D.M., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600034-52.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600034-52.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.C.A.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.C.A., já qualificado(a) nos
autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no parágrafo
3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
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Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.C.A., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600044-96.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600044-96.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: M.N.D.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de M.N.D.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
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eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física M.N.D.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600032-82.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600032-82.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: D.S.D.P.O.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de D.S.D.P.O., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física D.S.D.P.O., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
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1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600022-38.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600022-38.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: E.D.A.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de E.D.A.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física E.D.A.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
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Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600013-76.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600013-76.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: A.D.M.D.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de A.D.M.D.S., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física A.D.M.D.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
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Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600056-13.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600056-13.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: T.J.D.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de T.J.D.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física T.J.D.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. 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-se.jus.br

Ano 2020, Número 027

Aracaju, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020

Página 55

PROCESSO 0600031-97.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600031-97.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: C.G.D.C.A.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de C.G.D.C.A., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física C.G.D.C.A., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600039-74.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600039-74.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: J.C.D.S.
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DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de J.C.D.S., já qualificado(a)
nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades previstas no
parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites legais para o
financiamento de campanhas eleitorais.
Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física J.C.D.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PROCESSO 0600010-24.2019.6.25.0034
JUSTIÇA ELEITORAL 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600010-24.2019.6.25.0034 / 034ª ZONA ELEITORAL DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO SE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
REPRESENTADO: A.K.Q.D.S.
DECISÃO
Trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, em desfavor de A.K.Q.D.S., já
qualificado(a) nos autos, requerendo a procedência da ação, com a consequente aplicação das penalidades
previstas no parágrafo 3.º do art. 23 da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições), em razão de ter excedido os limites
legais para o financiamento de campanhas eleitorais.
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Com o objetivo de cruzar informações e assim comprovar a doação irregular, o representante pugnou liminarmente
pelo afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), requisitando-se informações acerca (I) dos valores
totais doados para campanhas nas eleições 2018 e (II) o rendimento bruto declarado pela pessoa física
representada para o exercício de 2017.
Aduziu, em síntese, que atendendo às determinações estabelecidas no art. 29, §4.º, I a III, da Resolução TSE n.º
23.553/2017, a Receita Federal do Brasil comunicou ao Ministério Público Eleitoral a relação de pessoas físicas e
jurídicas para as quais foi detectado indício de excesso nas doações feitas em benefício de campanhas eleitorais
no pleito de 2018, dentre as quais está a pessoa física representada, domiciliado(a) no território abrangido por esta
Zona Eleitoral.
Eis o relatório. Decido.
Analisando a representação interposta, vê-se que se amolda com perfeição às disposições do art. 29, §4º da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 e do art. 23 da Lei n.º 9.504/97.
A Receita Federal, ao cruzar as informações encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, acerca dos valores
doados para o pleito de 2018 e apurados até 31/12/2018, com os rendimentos de pessoa física obtidos no ano
anterior, detectou os casos para as quais havia indícios de excesso, ou seja, que havia suspeita idônea de ter sido
ultrapassado o limite ditado pelo art. 23, §1º da Lei 9.504/97 (10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador/pessoa física, no ano anterior àeleição). Dentre esses casos, estão as doações efetuadas pelo(a)
representado(a).
Destarte, seguindo a disciplina do art. 29 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, impõe-se o processamento desta
representação, bem como da liminar que requer o afastamento parcial do sigilo fiscal do(a) representado(a), nos
termos formulados pelo Ministério Público Eleitoral.
Note-se que o art. 29, §4º, IV da Resolução TSE n.º 23.553/2017 admite a quebra do sigilo fiscal pelo Juízo
competente. Consigno que não se trata de quebra total e irrestrita dos dados fiscais, mas apenas das informações
imprescindíveis para averiguação do montante doado pelo(a) demandado(a) para a campanha eleitoral das
eleições de 2018; sendo razoável a medida requerida, como meio de prova necessário para a apuração dos fatos
narrados, bem como ter sido demonstrada a verossimilhança do direito, requisitos necessários para a quebra do
sigilo, pleiteada.
Posto isso, DEFIRO O PLEITO LIMINAR formulado pelo Ministério Público Eleitoral, autorizando o afastamento
parcial do sigilo fiscal da pessoa física A.K.Q.D.S., devendo ser requisitadas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações:
1) Quais os valores totais doados pelo(a) representado(a) para campanhas nas eleições 2018; 2) Qual o
rendimento bruto declarado pelo(a) referido(a) doador para o exercício de 2017;
Com a resposta a essa diligência, notifique-se o(a) representado(a) para, em 05 (cinco) dias, oferecer defesa,
sendo-lhe facultada a juntada de documentos e indicação de testemunhas (art. 22, I, "a" , LC n.º 64/90).
Caso não seja requerida a produção de novas provas, sobretudo em Audiência, intimem-se o Ministério Público
Eleitoral e a defesa para, em 02 (dois) dias, apresentarem suas alegações derradeiras, retornando os autos, ao
final, conclusos para julgamento.
Por fim, decreto o sigilo deste processo, que deverá tramitar em Segredo de Justiça, em razão da natureza
sigilosa das informações fiscais que nele serão aportadas.
Intimações e diligências necessárias.
Nossa Senhora do Socorro/SE, datado eletronicamente.
José Antônio de Novais Magalhães
Juiz Eleitoral
PUBLICAÇÕES DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
Atos da Secretaria Judiciária
Intimação
PROCESSO 0600005-07.2019.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
REPRESENTAÇÃO 0600005-07.2019.6.25.0000
Origem: Tobias Barreto - SERGIPE
JUÍZA RELATORA: SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO PARA RENOVAR SERGIPE (19-PODE / 70-AVANTE / 33-PMN / 51-PATRI)
ADVOGADOS DA REPRESENTANTE: WALLA VIANA FONTES - OAB/SE 8375, CLODOALDO NARCISO DOS
REIS COELHO - OAB/SE 736A e DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA - OAB/SE 737-A
REPRESENTADO: ADILSON DE JESUS SANTOS
ADVOGADOS DO REPRESENTADO: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA - OAB/SE 6768,
VINICIUS PEREIRA NORONHA - OAB/SE 9252, HELENILSON ANDRADE E SIQUEIRA - OAB/SE 11302,
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RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA - OAB/SE 6761, SILMARA OLIVEIRA ANDRADE DE SIQUEIRA PINTO OAB/SE 9220, JURANDYR CAVALCANTE DANTAS NETO - OAB/SE 6101 e RODOLFO SANTANA DE
SIQUEIRA PINTO - OAB/SE 5554
(ATO ORDINATÓRIO)
INTIMAÇÃO
A Secretaria Judiciária, com fundamento no art. 35, §1º da Resolução TSE nº 23.547/2017, INTIMA ADILSON DE
JESUS SANTOS para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso Ordinário interposto
nos autos do processo em referência.
Aracaju(SE), em 11 de fevereiro de 2020.
ACIR LEMOS PRATA JUNIOR
Secretaria Judiciária
PROCESSO 0601535-80.2018.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO / DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0601535-80.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO
INTERESSADO(S): DIVO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
Advogado do(a) INTERESSADO(S): MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - OAB/SE 4485
DESPACHO / DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Divo Rodrigues dos Santos (ID 2669218), devidamente representado,
em face do Acórdão (ID 2239318) da relatoria do Ilustre Juiz Marcos Antônio Garapa de Carvalho, que, por
unanimidade de votos, declarou não prestadas as contas de sua campanha eleitoral para o cargo de deputado
estadual nas eleições de 2018, determinando ainda a devolução de verba do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Opostos embargos declaratórios (ID 2285968), estes, por unanimidade de votos, foram conhecidos e não
acolhidos, sendo o recorrente condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), diante
do caráter protelatório, consoante se vê do Acórdão (ID 2635968).
Rechaçou a decisão combatida, aduzindo genericamente ser latente a divergência acerca da interpretação do
contido no art. 31, da Lei 9.504/97 e nos arts. 46 e 47, da Resolução 23.463/2015, fazendo menção a ementas de
julgados dos Tribunais Regionais Eleitorais do Mato Grosso do Sul1, Santa Catarina2 e Amapá3, os quais, na
ótica do recorrente, em casos similares, entenderam pela aplicação do princípio da insignificância diante da
infinidade de valores questionados.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão
objurgado, julgando-se aprovadas as suas contas de campanha sem ressalvas, e, em assim não entendendo, com
ressalvas.
Eis, em suma, o relatório. Passo a decidir.
Tempestivo o presente Recurso Especial, passo, desde logo, ao exame dos pressupostos específicos de sua
admissibilidade, em consonância com os artigos 276, inciso I, alínea “b”, do Código Eleitoral4 e 121, §4°, inciso II,
da Constituição da República5.
Analisando acuradamente os autos, observo, das razões recursais, a ausência de quaisquer dos pressupostos
específicos de admissibilidade necessários àanálise do presente recurso, quais sejam, a indicação de violação
expressa a dispositivo de lei e/ou divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Sobre as hipóteses de cabimento do Recurso Especial Eleitoral, rezam os arts. 121, §4°, da Constituição Federal e
276, inciso I, alíneas “a” e “b” do Código Eleitoral, o seguinte:
Art. 121 […]
§4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
(…) [grifos acrescidos]
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso
para o Tribunal Superior:
I –especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
Conforme se vê, limitou-se o recorrente a demonstrar seu inconformismo com o mérito da decisão proferida por
este Tribunal, sem, todavia, mencionar eventual afronta específica a algum dispositivo legal ou mesmo dissídio
jurisprudencial.
Embora o recorrente tenha citado decisões para embasar seus argumentos, não se pode entender como dissídio
jurisprudencial uma vez que ele não realizou o cotejo analítico, mencionando os aspectos que identificam ou
assemelham os casos confrontados, bem como a diferença de tratamento jurídico dispensado aos mesmos.
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A esse respeito, de acordo com o entendimento do TSE, cotejar significa confrontar os excertos do voto condutor
do acórdão recorrido e dos paradigmas, demonstrando, com clareza suficiente, as circunstâncias fáticas e jurídicas
que identificam ou assemelham os casos em confronto, de modo que a mera transcrição da ementa de julgados
não implica demonstração da divergência.
Na situação em tela, apesar de não realizado o cotejo analítico necessário ao seguimento do recurso, observo,
ainda que fosse possível superar a ausência de tal pressuposto recursal, as decisões não possuiriam similitude
com o caso dos autos, uma vez que neste as contas do recorrente foram julgadas não prestadas pelo fato de a
prestação de contas final não ter sido ofertada na forma prevista no art. 56 da Resolução TSE 23.553/2017.
Extrai-se da ementa referente ao acórdão de nº 100190/TRE-MS, que as irregularidades constatadas referiram-se
àausência de identificação do doador originário de recursos no montante total de R$ 5.585,00; omissão de receitas
e despesas na prestação de contas parciais; realização de gastos após a eleição e a não comprovação de
transferência das sobras de campanha ao órgão partidário, restando evidente a não similitude fática entre as
decisões proferidas pelo TRE/SE e o TRE/MS.
Da mesma maneira, tal se verifica nos julgados 14523-93.2010.6.24.0000 TRE/SC e 7039 TRE/AP, onde as
contas foram aprovadas com ressalvas, devido ao valor irrisório das irregularidades, possibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e/ou razoabilidade.
Percebe-se, portanto, que ainda que o recorrente houvesse realizado o confronto analítico entre os julgados, sua
insurgência não prosperaria diante da inexistência de similitude dos acórdãos paradigmas com o caso apreciado
por esta Corte.
Diante de tais circunstâncias, ausente o pressuposto específico de admissibilidade recursal referente ao cotejo
analítico entre as decisões confrontadas, impõe-se o não conhecimento do presente recurso especial, em
conformidade com precedentes do colendo Tribunal Superior Eleitoral sobre o assunto, in verbis:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. DEPÓSITO EM ESPÉCIE DIRETAMENTE EM CONTA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DA
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA A QUE SE REFERE O ART. 18, §1º, DA RES.-TSE 23.463/2015.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO. COMPROMETIMENTO
DO CONTROLE DA REGULARIDADE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL: NECESSIDADE DE
REEXAME. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO ÀPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 28 DO TSE. AGRAVO REGIMENTAL DE RICARDO DE JESUS RAIMUNDO AO QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que houve ofensa ao disposto
no art. 18 da Res.-TSE 23.463/2015, tendo sido consignado que a falha apurada - depósito em espécie
diretamente na conta de campanha no valor de R$ 1.213,24 - comprometeu a regularidade das contas, tendo em
vista a sua gravidade, a ausência de qualquer documento para comprovar a origem dos recursos, bem como o fato
de corresponder a 16,36% do total de receitas arrecadadas (R$ 7.416,02).
2. O Regional consignou que a irregularidade comprometeu o controle da regularidade das contas. Assim, na
espécie, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como fundamento para alterar a
conclusão da Corte Regional de que as falhas apuradas comprometeram a regularidade das contas de campanha
demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos. Precedente: AgR-AI 2329-98/PA, Rel. Min. LUCIANA
LÓSSIO, DJe de 4.8.2016.
2. A divergência jurisprudencial que fundamenta o Recurso Especial interposto com base na alínea b do inciso I do
art. 276 do CE somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude
fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.
3. Na espécie, o agravante apenas colacionou a ementa de um julgado oriundo desta Corte que não aplicou os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando de evidenciar o ponto em que o acórdão tido como
paradigma, ante a mesma base fática, teria adotado solução jurídica diversa.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (original sem grifos).6
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
RECOLHIMENTO AO TESOURO. GRAVIDADE DAS FALHAS. REEXAME. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Quanto àtese de violação ao §2º do art. 38 da Lei nº 9.504/97, não foi objeto de debate e decisão na instância
de origem. Prequestionamento ausente. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
2. Nos termos do art. 29 da Res.-TSE nº 23.406, os recursos de natureza não identificada, verificados nas
prestações de contas de campanha, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, em face da manifesta ilegalidade
de sua utilização pelos candidatos ou pelos partidos políticos. Precedentes. Ausência de demonstração de
diferença com a hipótese dos autos a justificar sua não aplicação.
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3. Apontada divergência jurisprudencial na interpretação dos arts. 30, II, §2º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, cabe ao
recorrente realizar o necessário cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados supostamente
divergentes. A mera alegação sem a demonstração atrai o disposto na Súmula 182/STJ.
4. O descumprimento do disposto no art. 26, §3º, da Res.-TSE nº 26.406 (identificação do doador originário
quando decorrente de doação entre partidos, comitês ou candidatos), implica na consequente determinação de
transferência do recurso ao Tesouro Nacional.
Precedente.
Agravo regimental desprovido.(original sem grifos).7
Assim, diante do expendido, não conheço do recurso especial, em razão da ausência de pressupostos específicos
de admissibilidade recursal.
Publique-se. Intime-se.
Aracaju, 10 de fevereiro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ DOS ANJOS
Presidente do TRE/SE
1TRE-MS –Prestação de Contas PC 100190 MS (TRE-MS)
2TRE-SC –Prestação de Contas PC 1452393 SC (TRE-SC)
3TRE-AP –Prestação de Contas PC 7039 MACAPÁ/AP (TRE-AP)
4. Código Eleitoral. Art. 276. "As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em
que cabe recurso para o Tribunal Superior: I –especial: a) quando forem proferidas contra expressa disposição de
lei; b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. ”
5. CF/88. Art. 121. §4º "Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: I - forem
proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei; II - ocorrer divergência na interpretação de lei
entre dois ou mais tribunais eleitorais; (...)”
6- TSE - AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 63475 - ROLANTE –RS. Acórdão de 15/03/2018.
Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Publicação DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 77, Data
18/04/2018, página 51.
7- TSE –RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 259782 –BELO HORIZONTE –MG.
Acórdão de 17/03/2016. Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura. Publicação DJE –Diário de Justiça
Eletrônico, Data 18/04/2016.
PROCESSO 0600004-85.2020.6.25.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO / RESOLUÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600004-85.2020.6.25.0000
ORIGEM: Nossa Senhora do Socorro - SERGIPE
JUIZ(a) RELATOR(a): JOSE DOS ANJOS
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 034 ZONA ELEITORAL EM SERGIPE
SERVIDOR(ES): MIRANILDES PINHEIRO DOS SANTOS
DECISÃO: RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, DEFERIR O
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(ES).
DATA DO MOVIMENTO: 04/02/2020
EMENTA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO. RENOVAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. CARGO DE ORIGEM. CARÁTER ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE
DAS ATRIBUIÇÕES. RESOLUÇÃO Nº 23.523/2017. QUANTIDADE DE ELEITORES NA ZONA REQUISITANTE.
CONFORMIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. DEFERIMENTO.
1. A requisição de servidor para prestar serviços àJustiça Eleitoral deve atender ao disposto na Resolução TSE nº
23.523/2017.
2. Observados os requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação da requisição da
servidora.
Pauta de Julgamentos
PROCESSO 0600894-92.2018.6.25.0000
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0600894-92.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: JUÍZA TITULAR SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
PARTES DO PROCESSO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 PEDRO FIRMINO DE ANDRADE DEPUTADO ESTADUAL, PEDRO FIRMINO
DE ANDRADE
Advogado do(a) INTERESSADO(S): MARLUCE SANTANA DE CARVALHO FREITAS - SE9947
DATA DA SESSÃO: 19/02/2020, às 14:00
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PROCESSO 0600894-92.2018.6.25.0000
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0600894-92.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: JUÍZA TITULAR SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
PARTES DO PROCESSO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 PEDRO FIRMINO DE ANDRADE DEPUTADO ESTADUAL, PEDRO FIRMINO
DE ANDRADE
Advogado do(a) INTERESSADO(S): MARLUCE SANTANA DE CARVALHO FREITAS - SE9947
DATA DA SESSÃO: 19/02/2020, às 14:00
PROCESSO 0600336-86.2019.6.25.0000
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0600336-86.2019.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: JUÍZA TITULAR SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
PARTES DO PROCESSO
INTERESSADO(S): AVANTE - AVANTE (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), VALDIR DOS SANTOS, VALDIR DOS
SANTOS JUNIOR
DATA DA SESSÃO: 20/02/2020, às 14:00
PROCESSO 0601068-04.2018.6.25.0000
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0601068-04.2018.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE IOLANDA SANTOS GUIMARÃES
PARTES DO PROCESSO
INTERESSADO(S): ELEICAO 2018 VERONALDA ANDRADE GOES LIMA DEPUTADO
VERONALDA ANDRADE GOES LIMA
Advogados do(a) INTERESSADO(S): JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR - SE11713
Advogados do(a) INTERESSADO(S): JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR - SE11713
DATA DA SESSÃO: 19/02/2020, às 14:00

ESTADUAL,

PROCESSO 0600346-33.2019.6.25.0000
PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0600346-33.2019.6.25.0000
ORIGEM: Aracaju - SE
RELATOR: JUÍZA TITULAR SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO
PARTES DO PROCESSO
INTERESSADO(S): PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB (DIRETÓRIO REGIONAL/SE), JOSE EUTON
DANTAS SILVA, SAULO HENRIQUE SOUZA SILVA
DATA DA SESSÃO: 20/02/2020, às 14:00
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