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da representação em análise nem em ilegitimidade ativa do Procurador Regional Eleitoral que atuava perante o Tribunal de 
origem. 

Isso porque, com o deslocamento da competência para o Juízo Eleitoral, houve a ratificação do membro do Ministério Público 
que exerce suas atribuições perante aquele juízo dentro do aludido prazo decadencial de 180 dias após a diplomação, que 
ocorreu em 17.12.2010.

Além disso, os fundamentos do acórdão regional estão de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de 
que "`não há falar em decadência quando proposta a representação, com fundamento no artigo 81, § 1º da Lei 9.504/97, pela 
parte legítima dentro do prazo de 180 dias, no Juízo competente à época, mesmo que tenha havido modificação posterior da 
competência" (AgR-AI nº 195.459/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJE 5.8.2014)" (AgR-REspe 145-70, rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, DJE de 12.3.2015).

No mesmo sentido: "O TSE já pacificou o entendimento de que se a representação eleitoral, por não observância de limite legal 
de doação, foi proposta dentro do prazo de 180 dias da diplomação, a posterior modificação de jurisprudência - no que tange à 
competência - não enseja o reconhecimento da decadência. Precedentes: AgR-AI nº 137-33, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 
1º.7.2013; e AgRREspe nº 265-32, rel. Min. Castro Meira, DJE de 7.8.2013" (AgR-AI 269-90, rel. Min. Min. Henrique Neves da 
Silva, DJE de 15.10.2014).

O agravante aponta violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, afirmando que não teve oportunidade de se manifestar 
sobre a prova obtida nos autos da Ação Cautelar 482-18, o que, a seu juízo, acarretaria a ilicitude contexto probatório colhido.

A respeito disso, destaco o seguinte trecho do acórdão regional (fls. 191-192v):

[...]

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA.

O recorrente alega que a prova que serviu de suporte à decisão hostilizada mostra-se eivada de ilicitude, porquanto o parquet 
utilizou-se, indevidamente, de prova emprestada.

A prefacial em exame não merece guarida.

Com efeito, as informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que deram ensejo ao manejo da 
representação pelo Ministério Público Eleitoral encontram amparo legal, uma vez que obtidas por força de decisão proferida 
por este Regional no bojo da Ação Cautelar n° 482-18.2011 e, posteriormente, por meio de quebra de sigilo fiscal determinada 
por decisão do próprio juízo da 155ª ZE (fls. 86/87).

Insta relevar que esta Corte apreciando situações como a examinada nos presentes fólios, decidiu, por reiteradas vezes, pela 
licitude das provas decorrentes da quebra do sigilo fiscal obtidas em ação cautelar proposta pelo órgão ministerial, consoante 
os arrestos a segui declinados.

[...]

No mesmo sentido trilha a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. 
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROVA LICITA. AUTORIDADE COMPETENTE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. É lícita a prova colhida por meio da quebra de sigilo fiscal decorrente de decisão judicial devidamente fundamentada. 
Precedentes

[...]

(AgR-AI nº 68-22/SP, rel. Ministra LUCIANA LÓSSIO, DJE 22.4.2014).

6. Agravo regimental desprovido.

(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nªº 183693, Acórdão de 16/06/2014, Relator (a) Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 145, Data 7/8/2014, Página 180) (grifo nosso.)

ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. DOAÇÃO. CAMPANHA ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. LIMITE LEGAL. 
INOBSERVÂNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SIGILO FISCAL. QUEBRA. LEGALIDADE. 
RENDIMENTOS. PESSOA FISICA. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO. DESPROVIMENTO.

3. A quebra de sigilo fiscal é procedimento administrativo no qual o exercício do contraditório sobre as provas obtidas é 
postergado ou diferido para a representação - processo judicial - dela decorrente.

[...]

(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 280863, Acórdão de 03/04/2014, Relator (a) Mm. LUCIANA CHRISTINA 
GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Torno 79, Data 30/4/2014, Página 36-37) (grifo nosso)

Cabe destacar que o contraditório nos autos da quebra de sigilo é diferido, consoante indicado na decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral acima declinada, para a ação principal, mostrando-se infundado, portanto, o argumento do Recorrente no sentido de 


