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JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2020

PROCESSO Nº: 06011361620206200034
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2020.
PRESTADOR : ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA - 77 - PREFEITO - MOSSORO - RN
CNPJ       : 38.532.074/0001-41 Nº CONTROLE: 000771117590RN2135374
DATA ENTREGA: 04/02/2021 às 17:16:56 DATA GERAÇÃO: 06/02/2021 às 13:33:47
PARTIDO POLÍTICO: SOLIDARIEDADE TIPO: FINAL - RETIFICADORA

RELATÓRIO CONCLUSIVO COMPLEMENTAR

Submete-se à apreciação superior  o relatório  dos exames efetuados sobre a prestação de contas em
epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha, relativas às eleições
de 2020, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução
TSE n.º 23.607/2019.

Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de
esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, é oportuno relatar o que segue:

0. DA COMPLEMENTARIEDADE DO PRESENTE RELATÓRIO

0.1. Após emissão do parecer conclusivo por este servidor, a parte autora apresentou nova manifestação e
prestação  de  contas  retificadora,  tendo  o  MM.  Juiz  Eleitoral  deliberado  por  receber  a  retificadora  e
determinar nova análise.

0.2. Considerando o prazo para conclusão dos trabalhos de julgamento das contas dos eleitos, que se
encerra no próximo dia 12 de fevereiro, cingiu-se este servidor a analisar somente os pontos que foram
indicados no parecer conclusivo como sendo passíveis de identificação de falhas/irregularidades, sendo,
portanto, complementar àquele já constante dos autos, devendo ser considerado como parte indissociável
do anterior.

1. Item 1.3 do parecer conclusivo – atraso na entrega dos relatórios financeiros

1.1.  Foi  indicado  no  parecer  conclusivo  ter  havido  atraso  no  envio  de  informações  dos  relatórios
financeiros, conforme tabela abaixo, violando assim o disposto no art. 47, I, da Res. TSE nº 23.607/2019).

 RECURSOS ARRECADADOS SEM ENVIO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA 

CONTRO
LE 

DATA DE
RECEBIM
ENTO DA
DOAÇÃO
FINANCE

IRA 

DATA DE
ENVIO

DO
RELATÓ

RIO
FINANCE

IRO 

CNPJ /
CPF 

NOME RECIBO
ELEITOR

AL³ 

¹ VALOR
R$ 

² % 

 
00077111
7590RN2

10/12/202
0

15/12/202
0

24.642.87
2/0001-11

GENIAL IDEIAS 1.925,00 0,4732
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 RECURSOS ARRECADADOS SEM ENVIO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA 

CONTRO
LE 

DATA DE
RECEBIM
ENTO DA
DOAÇÃO
FINANCE

IRA 

DATA DE
ENVIO

DO
RELATÓ

RIO
FINANCE

IRO 

CNPJ /
CPF 

NOME RECIBO
ELEITOR

AL³ 

¹ VALOR
R$ 

² % 

582575
 
00077111
7590RN2
582575

13/11/202
0

15/12/202
0

095.033.7
54-44

ALLYSON LEANDRO 
BEZERRA SILVA

10.000,00 2,4581

1 Valor total das doações recebidas
2 Representatividade das doações em relação ao valor
3 Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).

1.1.1. Em sua manifestação final (ID nº 77113592), os candidatos argumentaram que:

Petição - ID nº 77113592
05.  Conforme  evidenciado  pelo  histórico  de  entregas  do
Divulgacandcontas,  os  Prestadores  enviaram  quinze  relatórios
financeiros  durante  a  campanha,  inclusive  nos  dias  13  de
novembro e 14 de dezembro de 2020,  de sorte que agiram de
modo a conferir transparência aos recursos arrecadados.

06. O atraso específico na informação dessas duas doações se
deveu a falha não intencional de preenchimento e transmissão dos
dados no SPCE, não comprometendo,  contudo,  a confiabilidade
das Contas tampouco a possibilidade de fiscalização da Justiça
Eleitoral quanto à arrecadação dos recursos.  (...)

09. Ademais, as despesas com CANDIDA CRISTIANE DA SILVA e
ITALO DIEGO FAGUNDES DE ARAÚJO não deveriam constar da
Prestação de Contas Parcial, pois foram realizadas depois da data
limite  para contabilização daquela,  qual  seja,  20 de outubro  de
2020. 

1.3.2. Este servidor entende, como assim já se manifestou anteriormente, que esta á uma irregularidade
posta, sobre a qual não se opera conserto,  apenas justificativas, que devem ficar a cargo do julgador
avaliar.

1.3.3.  Quanto  à  análise  da  jurisprudência  e  entendimentos  dos  tribunais  em  relação  a  ser  ou  não
meramente formal, cabe ao órgão julgador fazer tais ponderações, estando a cargo deste órgão técnico
apenas fazer constar a falha/irregularidade posta, em relação às duas doações mencionadas acima, que
equivalem a, aproximadamente, 2,93% (dois ponto noventa e três por cento) do que foi arrecadado.

1.3.4. Conforme já mencionado no parecer conclusivo anterior, deve a presente falha/irregularidade ser
analisada em conjunto com as demais que vierem a ser identificadas adiante. 
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2. Item 6.10 do parecer conclusivo – omissão de notas fiscais do Facebook

2.1. No parecer conclusivo, foi identificado (item 6.10) ter havido omissão de notas fiscais, nos seguintes
termos: 

6.10. Ainda na análise preliminar, foi identificado haver omissão quanto a registros relativos às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de
dados da Justiça  Eleitoral,  obtidas  mediante  circularização e/ou informações voluntárias  de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo, caso confirmado, o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

6.10.1. Em sua defesa, os candidatos alegaram que:

Nota Explicativa - ID nº 76131293
Foi  anexada  ao  SPCE  RETIFICADORA  as  notas  fiscais  do
FACEBOOK ora solicitada. 

6.10.2. Analisando especificamente as despesas realizadas com impulsionamento de conteúdo,
vindo na prestação de contas retificadora, observam-se os seguintes lançamentos:

6.10.3. Os registros totalizam o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Os documentos
correspondentes  a  cada  uma  delas  constam  dos  autos  nas  peças  de  IDs  nº  75800922,
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75801040,  75801043  e  75801071  (prestação  de  contas  retificadora)  e  IDs  nº  59653197,
59653375, 59653392 e 59653399 (prestação de contas original). Dos valores mencionados, R$
13.000,00 (treze mil reais) foram pagos com outros recursos e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
foram pagos com recursos do FEFC.

6.10.4. Observa-se que em nenhuma delas constam as notas fiscais mencionadas no relatório
preliminar, nem mesmo referências a elas.

6.10.5. Na Nota Explicativa contida nos autos na peça de ID nº 75801095 foram incluídas as
sobreditas  notas,  não havendo,  entretanto,  qualquer  registro  das mesmas na  contabilidade
eleitoral, nem mesmo as associando a quaisquer dos registros de impulsionamento relatados
no quadro acima.

6.10.6. Consta ainda na Nota Explicativa (ID nº 75801095), relatório de cobrança no qual são
relacionados os valores adicionados pelos candidatos e aqueles efetivamente consumidos nas
atividades de impulsionamento, sendo consumido o montante de R$ 14.686,95 (quatorze mil
seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Dessa forma, considerando todo
o valor  pago,  tem-se o  montante  de R$ 3.313,05 (três  mil  trezentos  e  treze reais  e  cinco
centavos) que não foram consumidos, os quais deveriam ter sido recolhidos por operação junto
ao fornecedor, declarados na prestação de contas a título de sobras de campanha e recolhidos,
conforme o caso.

6.10.7. Erros relacionados aos lançamentos com despesas de impulsionamento de conteúdo
tem sido frequentes ao longo dos anos, desde que essa modalidade de propaganda eleitoral foi
permitida pela legislação eleitoral.

6.10.8. No caso presente, tem-se registro de despesas realizadas para as quais se alega terem
sido realizadas junto ao Facebook, referentes a despesas de impulsionamento de conteúdo, no
montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não havendo correspondência nem explicações
relacionadas às notas fiscais identificadas como omissas no relatório preliminar, cingindo-se a
parte a juntar as sobreditas notas.

6.10.9. Observe que a alteração dos valores de despesas demandam uma apresentação de
prestação de contas retificadora, até mesmo porque o saldo de tal operação constitui sobras de
campanha, nos termos do art. 50, III, da Res. TSE nº 23.607/2019.

6.10.10.  Destaque-se  que  a  ausência  de  associação  das notas  fiscais  com o boleto  pago
impede que se saiba qual a origem das sobras, se de outros recursos ou do FEFC, de modo
que não se pode concluir para onde serão destinados os valores que advirão da restituição de
tais recursos.

6.10.11. No caso em análise, os candidatos não registraram as notas fiscais tidas por omissas
nem  fizeram  a  associação  de  sobreditas  notas  a  quaisquer  das  despesas  registradas,
tampouco, foi registrada a sobra de campanha relacionada.

6.10.12. Dessa forma, conclui-se que há falha na operação realizada, o que deveria ter sido
corrigido pelo prestador de contas após a intimação para tanto.

2.2. Em sua última manifestação de defesa, os candidatos alegam que: 

11.  Tais  correções  foram  efetivadas  na  segunda  Prestação  de
Contas  Retificadora,  protocolada  nesta  data,  a  qual  saneia  os
pontos 6.10, 10.3 e 11.1.

12. Foi realizado o devido batimento das despesas financeiras com
as informações do SPCE, as quais foram saneadas.
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13. Em relação aos pagamentos do Facebook:
a) no dia 19/10 houve o pagamento de R$5.000,00 com recursos
do FEFC; 
b)  no  dia  27/10,  pagamento  de  R$5.000,00  com  recursos  do
FEFC; 
c) no dia 03/11, pagamento de R$5.000,00 com outros recursos;
d) no dia 06/11, pagamento de R$3.000,00 com outros recursos.

14.  Como  se  sabe,  os  pagamentos  para  impulsionamento  são
realizados previamente para posterior consumo.

15.  Com  isso,  o  saldo  que  permaneceu  na  conta  de
impulsionamento, de R$3.313,05, era de outros recursos, pois os
primeiros  pagamentos,  efetuados  com  dinheiro  do  FEFC,  foi
consumido.

16.  Embora tenha sido solicitado  ao Facebook o  estorno,  esse
ainda não tinha sido ultimado na presente data.

17. Para sanear essa questão, o Prestador declarou o valor como
sobra de campanha e transferiu os recursos para seu Partido, de
sorte que será reembolsado com o valor quando do estorno do
Facebook.

18.  Essa revisão das sobras  levou à ajustes também quanto à
constatação  de  cheques  que  não  foram  compensados,
especificamente  de  MARIA DO  SOCORRO  MENEZES  ALVES,
FRANCISCA  JOSENEIDE  DA  SILVA  OLIVEIRA  e  ANA  RITA
GARCIA DA SILVA. Assim, foi  feita a correção na Prestação de
Contas com a assunção dos débitos pelo Partido Solidariedade.

19.  Juntou-se  o  respectivo  termo  de  assunção  de  dívida  e
autorização retificada pelo órgão diretivo nacional.

20. Importante esclarecer que esse termo de autorização do órgão
nacional veio com um erro. Não restou dívida com a FUNDAÇÃO
BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA.

21. Foi um erro da direção nacional do partido a inclusão desse
débito,  possivelmente  em  virtude  de  informações  de  arquivos
anteriores. Porém, não há mácula na Prestação de Contas pois as
informações  quanto  a  isso  estão  lançadas  corretamente  na
Segunda Prestação de Contas Retificadora. 

2.3. A conclusão principal indicada por este Servidor no parecer final está contida no item 6.10.11. daquele
relatório, que assim está transcrito: “no caso em análise, os candidatos não registraram as notas fiscais
tidas por omissas nem fizeram a associação de sobreditas notas a quaisquer das despesas registradas,
tampouco, foi registrada a sobra de campanha relacionada”.

2.4. Colaciono a seguir imagens do Demonstrativo de Receitas/Despesas relacionados à prestação de
contas retificadora que foi recebida no SPCE no dia 04/02/2021 às 17h35:
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Imagem obtida do SPCE - interno

Imagem obtida do PJE (peça de ID nº 77087683 – pág. 3)

2.5. Como se vê, não há registro das sobras de campanha no valor de R$ 3.313,05 (três mil trezentos e
treze reais e cinco centavos), como assim mencionado na peça defensiva, nos itens 15 e 17, mas, tão
somente, de R$ 484,59 (quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) no total, sendo
R$ 165,33 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) de sobras de recursos do FEFC e R$
319,26 (trezentos e dezenove reais e vinte e seis centavos) de outros recursos.

2.6.  Por  outro  lado,  analisando  o  Demonstrativo  de  Receitas/Despesas  verifica-se  que  os  valores
correspondentes aos gastos com impulsionamento de conteúdos mantém-se os mesmos da prestação de
contas anterior, não ficando claro onde foram incluídas tais notas e como foram declaradas as sobras de
campanha.

Demonstrativo de Receitas/Despesas - Retificadora 02 – PJE (peça de ID nº 77087683 – Pág. 2)
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Demonstrativo de Receitas/Despesas -  Retificadora 01 - PJE (peça de ID nº 77087683 – Pág. 2)

2.6. A despeito da tentativa de correção do problema na prestação de contas, verifica-se que não foram
realizadas as alterações necessárias nos registros contábeis, uma vez que as sobreditas notas não foram
registradas e os recursos utilizados para o recolhimento das sobras de campanha não foram obtidos da
conta bancária própria.

2.7. Por outro lado, tem-se que o Candidato transferiu, por seus recursos de pessoa física, o valor tido
como sobra de campanha, no montante de  R$ 3.313,05 (ID nº 77088523), o que pode ser interpretado
como boa fé em corrigir a falha identificada.

2.8.  Assim  sendo,  em  face  dos  registros  acima  mencionados,  entende  este  servidor  que  a
falha/irregularidade não foi corrigida com a nova prestação de contas retificadora, mantendo-se a indicação
de irregularidade, cabendo ao julgador avaliar e interpretar todas as questões associadas, tais como a boa
fé e proporcionalidade.

3. Item 10.2 do parecer conclusivo – divergências em operações financeiras

3.1. Foram identificadas durante a análise das contas, haver divergências em operações financeiras (item
10.2 do parecer conclusivo), nos seguintes termos:

10.2. Na análise preliminar, foram identificadas operações divergentes quando comparados os
beneficiários  identificados na prestação de contas e o efetivo sacador  dos cheques abaixo
relacionados, compensados na conta bancária de “outros recursos”, conforme relação contido
no relatório preliminar (item 10.2 do relatório preliminar).

10.2.1.  Identicamente,  foram  identificadas  operações  divergentes  quando  comparados  os
beneficiários  identificados na prestação de contas e o efetivo sacador  dos cheques abaixo
relacionados, compensados na conta bancária de recursos do FEFC, conforme relação contido
no relatório preliminar (item 10.3 do relatório preliminar).

10.2.3. Naquele relatório, foram relacionados os nomes dos Em face do que foi identificado nos
itens 10.2 e 10.3 acima, este Órgão Técnico elaborou quadro contendo os beneficiários dos
cheques relacionados, assim como a quantidade que cada um deles recebeu nas duas contas e
o valor final que cada um deles sacou:

(QUADRO DEMONSTRATIVO OMITIDO AQUI)

10.2.4. Em sua defesa, os candidatos alegaram que:

PETIÇÃO (ID nº 75848511)
31. O Item 10.3 também restou devidamente esclarecido na Nota
Explicativa  juntada  à  Prestação  de  Contas  Retificadora.  Cabe
destacar que a jurisprudência dos tribunais eleitorais pátrios afasta
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a  irregularidade  da  matéria,  como  evidenciam  os  seguintes
precedentes: (JUNTOU JURISPRUDÊNCIA).

32. Outrossim, conforme aduzido supra, tais achados não devem
constituir objeto de julgamento da Prestação de Contas, levando-
se à reprovação dessa. 

NOTA EXPLICATIVA (ID nº 76131293)
10.3  –  As  operações  constantes  neste  item  se  referem  as
despesas  de  campanha  e  estão  em  conformidade  com  a
Resolução STE, art.  38,  I,  não cabendo ao candidato saber da
destinação dos cheques emitidos. Porém, é de salutar importância
informar  que  o  candidato  solicitou  aos  militantes  que  fosse
providenciada a abertura de uma conta corrente para poder ser
feito  o  pagamento/transferência  bancária  referente  aos  serviços
prestados. Como estávamos de período de pandemia, os bancos
não  estavam  trabalhando  com  seu  quadro  funcional  em  sua
totalidade impedindo que tais contas fossem abertas.

10.2.5. Observa-se que os candidatos cingem-se a afirmar que não cabe ao candidato saber a
destinação dos cheques emitidos, além de ter solicitado aos beneficiários diretos dos cheques a
abrir as contas bancárias.

10.2.6. Em que pese remanescer dúvidas a este analista quanto à regularidade das operações,
ressalto que certezas demandariam uma investigação mais aprofundadas dos beneficiários dos
cheques, o que não é possível de se realizar no próprio processo de prestação de contas, seja
pela limitação quanto à produção de provas pela própria Justiça eleitoral, seja pelo curto tempo
que a análise dispõe para concluir todos os trabalhos.

10.2.7. Assim sendo, conclui-se que não é possível afirmar ter havido irregularidades quanto ao
que aqui foi relatado, não podendo ser objeto de desaprovação ou mesmo de ressalvas.

3.2. Como assim afirmado no primeiro parecer conclusivo, não é possível a este servidor afirmar ter havido
irregularidades quanto ao presente item sem que se tenha uma ampliação da instrução probatória,  de
modo que fica relatada a questão para análise do MM. Juiz Eleitoral quando do julgamento.

4. Item 10.3 do parecer conclusivo – divergências em saldos bancários

4.1. No parecer conclusivo, foi indicado, ainda, como falha/irregularidade, haver divergência entre os saldos
bancários contidos nos extratos e os registros contábeis, nos seguintes termos:

10.3.  Há  diferença  no  saldo  das  contas  bancárias  em  relação  às  sobras  de  campanha
declaradas, conforme quadro que segue:

10.3.1. Esclarecendo o motivo da diferença não ser simplesmente a subtração entre a coluna
sobra declarada e o saldo do extrato em 31/12/2020:

* A conta bancária Ag: 3526 – C/C 592986 possui saldo final em 31/12/2020 de R$ 526,15
(quinhentos e vinte e  seis  reais  e quinze centavos)  enquanto a sobra declarada foi  de  R$
415,36 (quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos), tendo sido recolhido o valor de R$
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93,43 (noventa e três reais e quarenta e três centavos). Assim sendo, no caso desta conta, há
divergência  de  saldo  no  montante  de  R$ 204,25  (duzentos  e  quatro  reais  e  vinte  e  cinco
centavos).

** A conta bancária Ag: 3526 – C/C 593079 possui saldo final em 31/12/2020 de R$ 300,35
(trezentos reais e trinta e cinco centavos) enquanto a sobra declarada foi de R$ 14,98 (quatorze
reais  e noventa e oito centavos),  valor  já recolhido.  Assim sendo,  no caso desta conta,  há
divergência de saldo no montante de R$ 300,35 (trezentos reais e trinta e cinco centavos).

10.3.2.  Assim  sendo,  considerando  que  a  conciliação  bancária  (retificadora  peça  de  ID  nº
75800845) não traz nenhuma explicação que justifique as diferenças verificadas, entende-se
haver falha quanto aos saldos das duas contas.

4.2.  Em sua  última  manifestação  de  defesa  (peça  de  ID  nº  77113592),  não  foi  identificada  qualquer
manifestação  específica  por  parte  dos  candidatos,  buscando-se  nos  saldos  contidos  na  prestação  de
contas retificadora os elementos que pudessem indicar ter havido correção quanto a este ponto.

4.3. Realizou-se, novamente, o levantamento dos valores contidos na prestação de contas retificadora,
confrontando-os com os saldos dos extratos bancários das contas indicadas, além de conciliação bancária
que foi incluída na retificadora, sendo verificado o batimento dos saldos bancários.

4.4.  Dessa  forma,  entende-se  que  a  conciliação  bancária  incluída  na  prestação  de  contas  corrige  o
problema identificado no parecer conclusivo.

5. SOBRAS DE CAMPANHA (Item 11 do parecer conclusivo) 

5.1.  No Parecer  Conclusivo  foi  identificado haver  falhas quanto às sobras de campanha,  em especial
quanto aos valores recolhidos.

5.2. Como mencionado no item 4 e subitens, houve uma regularização quanto ao saldo e recolhimentos
realizados, quando considerados os valores registrados na contabilidade.

5.3. Registre-se, entretanto, a despeito de ter sido informado que os valores decorrentes das sobras de
gastos com impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook foram declarados como sobras de campanha,
tais operações não foram realizadas na própria prestação de contas, em que pese ter havido um depósito
por parte da pessoa física do candidato a prefeito Alysson Leandro B Silva, de sua conta pessoal, conforme
comprovante de depósito contido no PJE na peça de ID nº 77088523 (p.10).

5.4. Em sua justificativa, os candidatos, por meio de seus advogados, argumentaram que “para sanear
essa questão, o Prestador declarou o valor como sobra de campanha e transferiu os recursos para seu
Partido, de sorte que será reembolsado com o valor quando do estorno do Facebook” (petição de ID nº
77113592 – p.5).

5.5. Em que pesem as alegações dos candidatos, não se verifica na contabilidade a declaração das notas
fiscais  do  Facebook  nem  as  sobras  de  campanha,  devendo  tal  ponto  ser  mencionado  a  título  de
falha/irregularidade,  conforme já  mencionado  no  item 2 e  subitens  do  presente  laudo,  cujas  menções
devem ser analisadas em conjunto com o presente item.

6. DÍVIDAS DE CAMPANHA (Item 12.1 do parecer conclusivo)

6.1. Ainda no parecer conclusivo foi identificado haver irregularidades quanto à assunção das dívidas pelo
partido político, conforme item 12.1 daquele parecer.

6.1.1. Naquele relatório,  foram identificados para cada débito não quitado, os documentos faltantes, os
quais relacionados novamente abaixo:
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Data CPF/CNPJ Fornecedor Valor Pago Valor não Pago

27/09/2020 12442421445 ANA RITA GARCIA DA SILVA R$ 1.050,00 R$ 300,00

03/10/2020 12471276482 FRANCISCA JOSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA R$ 900,00 R$ 300,00

27/09/2020 24303445487 MARIA DO SOCORRO MENEZES ALVES R$ 1.750,00 R$ 500,00

27/09/2020 37785263000163 ISMAQUIAS PEOXOTO DA ROCHA R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

06/11/2020 32747632000100 GRÁFICA IDEAL EIRELI R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

27/09/2020 03553281430 CARLOS ALBERTO PINHEIRO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

27/09/2020 24278873000129 FERNANDES E REGO SOCIEDADE ADVOCATICIA R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

27/10/2020 35184298000111 GIBSON & GIBSON ASSESSORIA CONTABIL LTDA R$ 32.000,00 R$ 32.000,00

TOTAL R$ 90.100,00

6.1.2.  Conforme  previsto  na  legislação,  o  procedimento  de  assunção  de  dívidas  de  candidatos  pelos
partidos políticos é lícito (art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019), devendo serem anexados
os seguintes documentos:

a) autorização  do  órgão  nacional  para  assunção  da  dívida  pelo  órgão  partidário  da  respectiva
circunscrição;

b) acordo  expressamente  formalizado,  no  qual  deverão  constar  a  origem e  o  valor  da  obrigação
assumida, os dados e a anuência do credor;

c) cronograma de pagamento  e quitação que não ultrapasse o  prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e

d) indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

6.1.3. Analisando os documentos contidos nos autos, tem-se que foram juntados os seguintes documentos:

CPF/CNPJ Fornecedor Doc “A” Doc “B” Doc “C” Doc “D”

12442421445 ANA RITA GARCIA DA SILVA ID 77087667 ID 77087666 – p. 9

12471276482 FRANCISCA JOSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA ID 77087667 ID 77087666 – p. 8

24303445487 MARIA DO SOCORRO MENEZES ALVES ID 77087667 ID 77087666 – p. 7

37785263000163 ISMAQUIAS PEOXOTO DA ROCHA ID 77087667 ID 77087666 – p. 2

32747632000100 GRÁFICA IDEAL EIRELI ID 77087667 ID 77087666 – p. 6

03553281430 CARLOS ALBERTO PINHEIRO ID 77087667 ID 77087666 – p. 4

24278873000129
FERNANDES E REGO SOCIEDADE 
ADVOCATICIA

ID 77087667 ID 77087666 – p. 3

35184298000111
GIBSON & GIBSON ASSESSORIA CONTABIL 
LTDA

ID 77087667 ID 77087666 – p. 5

6.1.4. Assim sendo, entende este Órgão Técnico estarem sanadas as falhas referentes aos débitos não
quitados de campanha, nos termos do art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

7. Gastos em data anterior à parcial não informados na época (item 14.5 do parecer conclusivo)

7.1. Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019):

 DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL

DATA Nº DOC.
FISCAL

FORNECEDOR RECIBO ELEITORAL² VALOR (R$) %¹

 09/10/2020 SN JOSE LEODECIO DA SILVA 1.200,00 0,24
 27/09/2020 SN GLEYDSON GOMES DE 

OLIVEIRA
9.000,00 1,82

 27/09/2020 SN JEOVANIA SILVIEIRA DE 150,00 0,03
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 DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL

DATA Nº DOC.
FISCAL

FORNECEDOR RECIBO ELEITORAL² VALOR (R$) %¹

MORAIS
 27/09/2020 SN MARIA DO SOCORRO 

MENEZES DE OLIVEIRA
1.050,00 0,21

 27/09/2020 SN ACSA RAAB COSTA 
BEZERRA REBOUÇAS 
FERNANDES

1.750,00 0,35

 30/09/2020 048513790 COSERN 20,12 0,00
 16/10/2020 049375916 COSERN 834,02 0,17
 22/10/2020 SN CANDIDA CRISTIANE DA 

SILVA
150,00 0,03

 24/10/2020 SN ITALO DIEGO FAGUNDES 
DE ARAUJO

1.800,00 0,36

 29/09/2020 33342580 NIC BR 40,00 0,01
 27/09/2020 SN JAIBSON DA COSTA 300,00 0,06
¹ Representatividade da variação encontrada
² Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do
financiamento coletivo).

7.1. A despeito das justificativas dadas pelos candidatos, esta é uma falha que cabe somente analisar tais
motivos que levaram ao descumprimento do contido na legislação, posto não ser mais possível corrigir o
atraso.

7.2. Como bem mencionado no art. 47, da Res. TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave,  salvo justificativa acolhida pela justiça  eleitoral,  a  ser  apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

7.3. Nada obstante,  a falha deve ser analisada conjuntamente com todas as demais mencionadas,  de
modo que cabe ao MM. Juiz Eleitoral apreciar as questões de proporcionalidade e razoabilidade, sabendo
que as divergências equivalem a um percentual de 3,28% (três ponto vinte e oito por cento) de todos os
gastos realizados.

8. DA IMPUGNAÇÃO E DEFESA APRESENTADA 

8.1.  Em  11/01/2021  foi  apresentada  impugnação  às  contas,  pela  COLIGAÇÃO  FORÇA DO  POVO,
ELEICAO  2020  ROSALBA  CIARLINI  ROSADO  PREFEITO,  ROSALBA  CIARLINI  ROSADO  e
PROGRESSISTAS COMISSÃO PROVISÓRIA DE MOSSORÓ – 11.

8.1.1. A petição consta dos autos na peça de ID nº 71005403. As procurações estão nas peças de ID nº
71005403, 71005405, 71005406 e 71005407.

8.1.2. A impugnação das prestações de contas possuem fundamento no art. 56, caput e §§, da Res. TSE nº
23.607/2019, os quais transcrevo:

Art. 56. Com a apresentação das contas finais, a Justiça Eleitoral
disponibilizará as informações a que se refere o inciso I do caput
do  art.  53  desta  Resolução,  bem como os  extratos  eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, na página do TSE na internet, e
determinará  a  imediata  publicação  de  edital  para  que  qualquer
partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem

Página  11

Num. 77393008 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: MARIA APARECIDA OLIVEIRA BEZERRA - 08/02/2021 08:57:00
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020808570060500000074744623
Número do documento: 21020808570060500000074744623



como qualquer outro interessado possam impugná-las no prazo de
3 (três) dias.
§ 1º A impugnação à prestação de contas deve ser formulada em
petição  fundamentada  dirigida  ao  relator  ou  ao  juiz  eleitoral,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
§ 2º As impugnações à prestação de contas dos candidatos e dos
respectivos  partidos  políticos,  inclusive  dos  coligados,  serão
juntadas aos próprios autos da prestação de contas, e o cartório
eleitoral  ou  a  Secretaria  do  Tribunal  notificará  imediatamente  o
candidato ou o órgão partidário para manifestação no prazo de 3
(três) dias.
§  3º  Apresentada,  ou  não,  a  manifestação  do  impugnado,
transcorrido  o  prazo  previsto  no  §  2º  deste  artigo,  o  cartório
eleitoral ou a Secretaria do Tribunal cientificará o Ministério Público
da impugnação, caso o órgão não seja o impugnante.
§ 4º A disponibilização das informações previstas no caput, bem
como a apresentação,  ou não,  de impugnação não impedem a
atuação do Ministério Público como custos legis nem o exame das
contas pela unidade técnica ou pelo responsável por sua análise
no cartório eleitoral.

8.1.3. Quanto ao prazo, verifica-se que deve ser formulada no prazo de 03 (três) dias contados do edital de
ciência  da  entrega  da  prestação  de  contas.  No  caso  presente,  o  edital  foi  publicado  no  DJE do  dia
07/01/2021 (Edição nº  01/2021),  correndo o  prazo até o dia  11/01/2021,  salvo  melhor  juízo  de Vossa
Excelência  na  interpretação  da  contagem  dos  prazos.  No  caso,  a  impugnação  foi  formulada  no  dia
11/01/2021, considerando-se tempestiva.

8.2. Na peça impugnatória, os impugnantes alegam falhas/irregularidades quanto aos seguintes pontos:

Receitas:
a) ausência de recibos eleitorais;
b)  origem  dos  recursos  (financiamento  coletivo  e  recursos
partidários);
Despesas:
a) impulsionamento de conteúdos;
b) disparo em massa de conteúdos e telemarketing;
c) locação de imóveis;
d) cessão e aluguel de veículos;
e) despesas com combustíveis;
f) despesas com escritório de contabilidade;
g) despesas com escritório de advocacia e advogados.
h) assunção de dívidas
i) ausência de extratos bancários

8.3.  Não  há previsão  legal  de  que a  análise  técnica  se faça acerca dos  itens  previstos  em eventual
impugnação.

8.4.  Os  candidatos  apresentaram defesa  em peça  constante  dos  autos  na  peça  de  ID  nº  73266225,
contestando os itens mencionados pelos impugnantes.

8.5. A impugnação deve ser julgada em conjunto com a prestação de contas.

Página  12

Num. 77393008 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: MARIA APARECIDA OLIVEIRA BEZERRA - 08/02/2021 08:57:00
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020808570060500000074744623
Número do documento: 21020808570060500000074744623



9. PARECER CONCLUSIVO 

9.1. Em conclusão, em atendimento ao disposto no art. 69, §3º, da Res. TSE nº 23.607/2019, manifesta-se
este órgão técnico pela parcial regularidade das contas, manifestando-se pela APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM AS RESSALVAS ACIMA APONTADAS, em face do que foi relatado no presente relatório em conjunto
com o parecer conclusivo anteriormente emitido, por compreender que as falhas ainda remanescentes não
são aptas a demandar a desaprovação.

9.2.  Esclareço  que  questões  como  proporcionalidade  e  razoabilidade,  além  de  outros  aspectos
ponderativos  sobre  as  irregularidades  devem tratadas  pelo  julgador  quando  da  prolação da sentença,
sendo a análise eminentemente técnica quanto aos apontamentos de falhas/irregularidades.

9.3. Não foram relatados quaisquer itens sobre os quais ainda não foi dada oportunidade dos prestadores
de contas se manifestarem, de modo que não há necessidade de nova intimação, conforme despacho de
ID nº 77349210.

9.4.  Assim  sendo,  submete-se  à  consideração  superior  para  julgamento,  após  o  prazo  das  partes  e
manifestação do MPE.

Mossoró, 08 de fevereiro de 2021.

FRANCISCO MÁRCIO DE OLIVEIRA
CHEFE DA 34ª ZONA ELEITORAL
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