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17ª Zona Eleitoral

Sentenças

Representação n.º  108-22.2017.6.02.0017

Protocolo: 9.850/2017

Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Representado: BRUNO DYEGO DA ROCHA NOÉ

Advogado: ALISSON DE VASCONCELOS LIMA - OAB/AL Nº 9124.

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de representação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de BRUNO DYEGO DA ROCHA NOÉ, 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. 07 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 intimado em 20/03/2018, o Representado apresentou defesa por intermédio de seus advogado constituído, juntadas em fls. 
13 a 16 dos autos, onde levanda questão preliminar e requer a extinção do feito.  

Após análise documental, o Ministério Público requereu diligências complementares, deferidas e cumpridas por este juízo eleitoral, 
gerando os documentos de fls. 35 e 36 dos autos. 

Com novas vistas, o Ministério Público Eleitoral requereu novas diligências deferidas e cumpridas por este juízo eleitoral, cuja resposta foi 
devidamente juntada aos autos em fls. 42 a 46. 

O Ministério Público Eleitoral por sua vez pede a extinção do processo, não vislumbrando irregularidade a ser punida.

É o breve relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO.

DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL

Levando-se em conta os fatos e a documentação acostada aos autos, em confronto com a defesa apresentada, cessam os motivos para o 
deferimento da quebra de sigilo fiscal do Representado, diante do conjuntoprobatório que ensejou parecer conclusivo do Ministério 
Público Eleitoral, levando este juízo eleitoral a indeferir o pedido.

DA QUESTÃO PRELIMINAR


