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Trata-se de representação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de GERLANE LACERDA DA SILVA, parte já 
devidamente qualificada, fundada em relatório fiscal gerado pela Receita Federal do Brasil, que apontava possível doação acima do limite 
legal permitido nas eleições municipais de 2016, com pedido de quebra do sigilo fiscal do doador e posterior condenação para aplicação da 
pena imposta pelo § 3º do art. 23 da Lei nº 9.504/1997, chamada Lei das Eleições.

Despachada a inicial em fls. 08 dos autos, foi aberto o prazo legal de 5 (cinco) dias para Contestação, deixando este juízo eleitoral para se 
pronunciar sobre a quebra de sigilo após o prazo da defesa.

Devidamente intimada em 27/11/2017, a Representada argumantou que seus rendimentos são poucos e estão dentro do limite de isenção 
do IRPF.

Em resposta ao Ofício nº 3/2019-17ªZE/AL, a Receita Federal do Brasil informou em Ofício nº 7/2019 DRF/MAC/SATEC que não consta 
declaração de Imposto de Renda apresentada pela Representada.

Com novas vistas, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela rejeição da ação, por recinhecer que a Representada se enquadra na hipótese 
de isento que não apresentou sua declaração à Receita Federal, estando dentro do limite de 10% de isenção do IRPF.

É o breve relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Dispõe o art. 23 da Lei 9.504/1997, chamada de Lei das Eleições, que pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em 
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecendo o que dispõe a lei. E no § 1º do mesmo artigo, limita o valor dessa doação em 10% (dez 
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à respectiva eleição. 

A doação efetuado pela Representada para a campanha do candidato Volgan Santos Peroba foi no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
estando dentro do limite de 10% (dez por cento) do limite de isençãom do Imposto de Renda da Pessoa Física e Jurídica. 

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente Representação ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de GERLANE 
LACERDA DA SILVA, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.

São Luís do Quitunde/AL, 13 de março de 2019.

 

Dr. WILAMO DE OMENA LOPES

JUIZ ELEITORAL DA 17ª ZONA

Representação n.º  134-20.2017.6.02.0017

Protocolo: 9.878/2017

Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Representado: MARIA LÍDIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO

Advogados: LIZANEL LEITE DE GUSMÃO ALBUQUERQUE - OAB/AL Nº 12.140 e LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO- OAB/AL Nº 12.122.

SENTENÇA

Trata-se de representação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de MARIA LÍDIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, parte já 
devidamente qualificada, fundada em relatório fiscal gerado pela Receita Federal do Brasil, que apontava possível doação acima do limite 
legal permitido nas eleições municipais de 2016, com pedido de quebra do sigilo fiscal do doador e posterior condenação para aplicação da 


