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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

COMISSÃO DE ANÁLISE DE CONTAS ELEITORAIS/2022

PROCESSO Nº 06014023720226200000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2022.
PRESTADORA: MARIA DE FATIMA BEZERRA - 13 - GOVERNADOR - RIO GRANDE DO
NORTE - RN
CNPJ nº 47.464.199/0001-72 Nº CONTROLE: 000130300000RN6751702
DATA ENTREGA: 25/11/2022 às 18:38:21 DATA GERAÇÃO: 26/11/2022 às 07:45:05
PARTIDO POLÍTICO: PT TIPO: FINAL - RETIFICADORA

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

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 relativa às Eleições

Gerais de 2022, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela

Resolução TSE nº 23.607/2019.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A tabela a seguir apresenta o resumo das movimentações financeira e estimada declaradas na

prestação de contas em exame (ID 10859435):

Origem dos recursos Receitas (R$) Despesas (R$) Sobras de Campanha
(R$)

Estimável em dinheiro R$ 23.000,00 R$ 23.000,00 R$ 0,00

Fundo Eleitoral R$ 7.085.971,45 R$ 7.087.111,45 (R$ 1.140,00)

Fundo Partidário R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Recursos Próprios R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total de recursos R$ 7.108.971,45 R$ 7.110.111,45 (R$ 1.140,00)

Outras informações

Recursos de origem não identificada R$ 0,00

Dívida de Campanha R$ 1.140,00

*Apontamentos acerca da dívida de campanha estão no tópico 4.2 deste Parecer.

As prestações de contas parcial e final foram entregues tempestivamente e o instrumento de
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procuração para constituição de advogado consta no ID 10787041, em atendimento ao disposto nos artigos

48, §1º e 53, II, alínea “f” da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Foram identificadas as seguintes contas-correntes abertas pela prestadora de contas (ID 10859228):

CANDIDATA GOVERNADORA

Banco Agência Conta-Corrente
Data de

Abertura
Fonte do Recurso

Extratos Bancários
IDs

Banco do Brasil 1668-3 92.879-8 11/08/2022 Outros Recursos 10859429

Banco do Brasil 1668-3 92.878-X 11/08/2022 Fundo Partidário 10859428

Banco do Brasil 1668-3 92.880-1 11/08/2022 Fundo Eleitoral 10859431

CANDIDATO VICE-GOVERNADOR

Banco Agência Conta-Corrente Data de
Abertura

Fonte do Recurso Extratos Bancários
IDs

Banco do Brasil 4847-X 7121-8 15/08/2022 Outros Recursos 10859432

Banco do Brasil 4847-X 7122-6 15/08/2022 Fundo Partidário 10859433

Banco do Brasil 4847-X 7125-0 15/08/2022 Fundo Eleitoral 10859430

Após a análise inicial, a prestadora de contas foi intimada acerca do Relatório preliminar para

expedição de diligências (ID 10852090). Em resposta, a candidata juntou prestação de contas retificadora

(ID 10857943), bem como petição (ID 10858006) e documentação que se encontram juntadas aos autos

(vide IDs 10858297, 10858239, 10858150, 10858094, 10858048 e 10858006).

Além disso, esta Comissão expediu circularizações para 4 (quatro) empresas ligadas ao marketing e

publicidade na presente campanha (Anexo I), nos termos do art. 69, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em resposta, as empresas circularizadas apresentaram documentação física e digital, as quais se encontram

disponíveis na Seção de Análise de Constas Eleitorais e Partidárias/CADPP/SJ.

Dessa maneira, esta Comissão empreendeu análise nos documentos trazidos pelas empresas e, como

resultado, foi expedida um segundo Relatório de expedição de diligências (ID 10860082). Em resposta, a

candidata apresentou petição e documentação que se encontram juntadas aos autos (ID 10862079).

2. DOS ITENS TÉCNICOS REGULARIZADOS PÓS-DILIGÊNCIA

2.1 Formalização da prestação de contas

Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas
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(art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019): Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos

eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC):

Data CNPJ/CPF Fornecedor Despesa Valor R$ ID

21/09/2022 32.699.781/0001-40 Churrascaria Center Via
46 refeições; 11
refrigerantes; 3 refrigerantes
lata

931,00 10829029

21/09/2022 32.699.781/0001-40 Churrascaria Center Via
14 Refrigerantes; 14 sucos;
54 refeições

1.492,00 10828957

12/09/2022 06.990.590/0001-23 Google Internet Ltda. Impulsionamento 20.000,00 10829026

03/10/2022 06.990.590/0001-23 Google Internet Ltda. Impulsionamento 10.000,00 10829020

TOTAL 32.423,00

Em sua defesa, a prestadora de contas juntou os seguintes documentos fiscais: Documento Auxiliar

de Nota Fiscal Eletrônica de número 48291 (ID 10829029) e cupom fiscal (ID 10828957), referentes às

despesas na Churrascaria Center Via. Quanto às despesas com a Google Internet Ltda, foi informada a

juntada de duas notas fiscais: NF nº 19088840, no valor de R$ 3.502,38, e a NF nº 19368657, no valor de

R$ 26.497,62, que totalizam o valor de R$ 30.000,00, restando, pois, comprovado regularmente os gastos

eleitorais realizados com a prestação de serviços de impulsionamento em redes sociais junto ao fornecedor

Google. Assim, após exame técnico das peças/documentos contido nos IDs 10858010, 10858011, 10858012

e 10858016, entende-se que restaram sanadas as irregularidades detectadas anteriormente.

2.2 Confronto de Informações Prévias

Quanto à diferença de R$ 3,00 (três reais) no pagamento de serviços de impulsionamento de mídia

social (item 4.a. do Relatório Preliminar – ID 10852090), a candidata informou (I.2.b.a - ID 10858007) que o

somatório das notas fiscais mencionadas em diligência não apresenta, ao final, a diferença ora tratada. Após

exame técnico, verificou-se que a informação prestada pela candidata condiz com os documentos, sanando,

assim, a falha em tela.

No tocante à ausência de lançamento de despesa (item 6 do Relatório Preliminar – ID 10852090), no

valor de R$ 20.000,00, referente à VILLA SIMONE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, a candidata

informou (I.2.d.b - ID 10858007) que se tratava da locação de imóvel realizada junto ao Sr. Hugues Le Gof e

que o locatário, ao receber o cheque da candidata, depositou na conta de sua empresa VILLA SIMONE

COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. Após exame do documento juntado pela candidata (ID 10858046),

entende-se que resta saneada a falha inicialmente mencionada.
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2.3 Despesas com Alimentação

Quanto às despesas com alimentação e aquisição de caixas de copos de água mineral, esta Comissão

solicitou que fossem apresentadas informações adicionais e detalhadas acerca das despesas ora analisadas.

Em resposta (I.3.a - ID 10858007), a candidata trouxe documentos e justificativas que explicam que a

aquisição dos itens foi destinada ao pessoal do comitê de campanha, bem como aos militantes oficialmente

contratados, por meio das empresas Eugênio Igor Sá de Oliveira e Giovanni Luiz Maggi (IDs 10858249,

10858154, 10858162, 10858165, 10858168, 10858195, 10858196, 10858077, 10858254, 10858239 e

10858264). Após exame dos documentos apresentados, opina-se pela regularização das despesas em tela.

2.4 Abastecimento de Veículo não Cadastrado

Por ocasião da análise preliminar, identificou-se utilização de combustível em veículos não

constantes daqueles registrados na prestação de contas em exame:

Data CPF/CNPJ Fornecedor Nota
Fiscal

Valor
R$

Placas ID

02/09/2022 06.699.131/0001-95
AUTO POSTO SERRANO
EIRELI - EPP

2995 4.012,65
OSH8J66
RMT1F91

10828921

Em resposta, a prestadora de contas informou (I.3.c - ID 10858007) que o veículo de placa OSH8J66,

pertencente a empresa Leonardo Fernandes Mendes, erroneamente foi inserido como gasto com transporte de

passageiros, quando, em verdade, deveria ser em aluguel de veículo com motorista, tendo procedido à

retificação. Quanto ao veículo RMT1F91, trata-se de veículo pertencente à empresa Localiza Rent a Car S/A,

tendo sido devidamente informado no SPCE.

Esta Comissão confirmou as informações trazidas pela candidata, ao se proceder o exame dos ID’s

10858246 e 10858303 que corroboram o registro dos veículos na prestação de contas, sanando, assim, a

irregularidade mencionada no quadro acima.

2.5 Despesas com Serviços Contábeis

Verificou-se a contratação de serviços contábeis, custeados com FEFC, conforme dados contidos na

tabela abaixo. Dessa maneira, para fins comprovar e justificar a despesa em tela, solicitou-se: a) relação dos

nomes dos empregados contratados e/ou subcontratados para a realização do serviço prestado; b) relação de

empresas subcontratadas, se for o caso; c) planilha de formação de preços de serviços que contenha as

seguintes informações: custos de mão de obra, custos com materiais, custos indiretos, despesas

fixas/variáveis, tributos, etc; e d) outros documentos/informações que entenderem necessários:

Data CPF/CNPJ Fornecedor Nota Fiscal Valor R$ ID

06/09/2022 28.897.310.0001-70 PJ CONTÁBIL LTDA 109 120.000,00 10828861 / fl.1
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Em resposta, a candidata informou (ID 10858007, fl. 13) que o valor cobrado teve como parâmetro,

o valor limite de gasto máximo permitido para o cargo em disputa, além da vasta experiência em

contabilidade eleitoral da Sra. Patrícia Dantas da Cunha, proprietária da empresa contratada. Além disso, foi

apresentada também a planilha de formação de preço.

Após exame técnico, empreendeu-se pesquisa junto aos valores de despesas com serviços contábeis

junto às campanhas exitosas para governadores na Região Nordeste, conforme quadro abaixo:

Estado Valor pago ao Profissional de
Contabilidade

ALAGOAS R$ 100.000,00

BAHIA R$ 95.000,00

CEARÁ R$ 210.000,00

MARANHÃO R$ 42.000,00

PARAÍBA R$ 40.000,00

PERNAMBUCO R$ 120.000,00

PIAUÍ R$ 100.000,00

SERGIPE R$ 100.000,00

RIO G. NORTE R$ 120.000,00

Assim, em consonância com as planilhas de gastos com serviços de contabilidade acima e com a

planilha de formação de preço apresentada (ID 10858007, fl. 13), esta Comissão entende que os gastos com

serviços contábeis da prestadora de contas são compatíveis com a média dos demais gastos das campanhas

exitosas da região Nordeste, que ficou em torno dos R$ 100.000,00 (cem mil reais), restando justificado

assim, o gasto eleitoral em tela.

2.6 Dados Omitidos na Prestação de Contas (parte 1)

Não foi identificado o lançamento das despesas, abaixo listadas, presentes no extrato bancário e

ausentes na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o

que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Data CPF/CNPJ Fornecedor
Nota
Fiscal

Valor R$
Fonte da

Informação

27/09/2022 03.066.662/0001-52 STER BOM IND E COM LTDA - 92,10
Extrato
bancário

27/09/2022 03.066.662/0001-52 STER BOM IND E COM LTDA - 159,54
Extrato
bancário

Em resposta, a candidata informou que se tratavam de notas fiscais registradas e pagas, conforme

consta no IDs 10859421 e 10859271. Da análise dos documentos, verifica-se que, de fato, os documentos

fiscais estão registrados na campanha, afastando, neste caso, a omissão em comento.

2.7 Despesas com Hospedagem

Foram identificadas despesas com hospedagem, com ausência de descrição detalhada: beneficiados

pela estadia (nome, CPF e comprovação de contratação junto à campanha); informação quanto à relação da

viagem com a campanha eleitoral (art. 60, caput, Resolução TSE nº 23.607/2019):

Data CPF/CNPJ Fornecedor NF Valor R$
Qtde

Hospedagem ID

02/09/2022 30.205.427/0001-97
POUSADA POR DO SOL
LTDA

2134 2.959,95 15 10829041

03/09/2022 12.749.909/0001-26
MARIA DOS
NAVEGANTES VIEIRA
ME

11246 4.160,00 53 10829042

05/09/2022 23.459.005/0001-82 HOTEL LAJEDO 430 4.066,20 23 10828868

06/09/2022 30.205.427/0001-97
POUSADA POR DO SOL
LTDA

2142 820,00 05 10828901

21/09/2022 26.866.816/0001-96
HOTEL OURO NEGRO
LTDA

2686 2.000,00 12 10829027

06/09/2022 36.565.435/0001-20 HERTZ HOTEL LTDA 5007 5.598,00 01 10828888

19/09/2022 47.464.199/0001-72
ALDEILZA ALVES DA
COSTA DE MELO

6807 4.675,00 17 10829047

TOTAL 24.279,15

Dessa forma, considerando o disposto no art. 60, caput e §3º, Resolução TSE n.º 23.607/2019,

solicitou-se:

a) Fatura/documento/recibo da hospedagem com os detalhes da prestação do serviço, a quantidade

de diárias, quantidade de hóspedes, valor da diária.
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b) Relação nominal dos hóspedes;

c) Informação/declaração do prestador de contas que ateste a vinculação do serviço de

hospedagem com a campanha eleitoral.

Em resposta, a prestadora de contas juntou relação nominal dos beneficiários da hospedagem (ID

10858009), que trabalharam em atividade de campanha eleitoral nas caravanas e apresentou cards com a

agenda dos eventos de campanha, realizados nas diversas regiões do Estado (ID 10858008).

A prestadora de contas apresentou cards que comprovam a agenda dos eventos de campanha,

realizados nas diversas regiões do Estado, demonstrando a relação do serviço de hospedagem com a

campanha eleitoral, conforme tabela abaixo:

Data Fornecedor Localidade Evento de
campanha

Cidades

02/09/2022
Pousada Por do Sol
Ltda

Pau dos
Ferros/RN

Caravana O melhor
vai começar - Oeste

Potiguar

Patú, Messias Targino, Janduís,
Campo Grande, Upanema e Mossoró.

03/09/2022
Maria dos Navegantes
Vieira ME

Mossoró/RN
Baraúna, Tibau, Grossos e Areia

Branca.

05/09/2022 Hotel Lajedo Apodi/RN

Umarizal, Olho D’água dos Borges,
Almino Afonso, Lucrécia, Frutuoso

Gomes, Antônio Martins, Alexandria
e Pilões.

06/09/2022

Pousada Por do Sol
Ltda Pau dos

Ferros/RN

Água Nova, Rafael Fernandes, Riacho
de Santana, José da Penha, Major
Sales, Paraná, Luís Gomes e São

Miguel.Hertz Hotel Ltda.

21/09/2022
Hotel Ouro Negro
Ltda.

Guamaré/

RN

Caravana O melhor
vai começar - Vale

do Açu

Pendências, Alto dos Rodrigues,
Carnaubais, Ipanguaçu e Assú.

19/09/2022
Aldeilza Alves da
Costa de Melo

São Miguel do
Gostoso/RN

Caravana O melhor
vai começar - Mato
Grande e Salineira

Dia 16/09:Taipú, Poço Branco, João
Câmara, Jandaíra e Macau.

Dia 17/09: São Miguel do Gostoso,
Touros, Rio do Fogo e Pureza.

Após exame técnico das informações e documentação apresentadas, s.m.j, esta comissão entende que

os gastos eleitorais com despesas das hospedagens em tela estão regulares.

3. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

3.1 Ausência de Capacidade Operacional

Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de
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Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em 01/11/2022, foi identificada a

realização de despesas junto a fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para

prestar o serviço ou entregar o material contratado:

DESPESAS REALIZADAS COM INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL

Data da
Apuração

Data da
Despesa

CNPJ Fornecedor NF Valor R$
Número de

Empregados

01/11/2022 06/09/2022 30.205.427/0001-97 POUSADA POR DO SOL LTDA 2142 820,00 2

01/11/2022 02/09/2022 30.205.427/0001-97 POUSADA POR DO SOL LTDA 2134 2.959,95 2

TOTAL 3.779,95

Em resposta, a prestadora de contas declarou (ID 10858007, fl. 3) que, após diligência realizada à

Pousada Por do Sol, juntou a Relação Anual de Informações Sociais, Ano-Base 2021, fornecida pela

respectiva empresa, na qual verifica-se a existência de três empregados. Alega, ainda, que a capacidade

operacional da pousada pode ser verificada por provas idôneas, como foto de sua fachada, prints de seu site

oficial, bem como prints do Booking.com.

Verificou-se que foram juntados todos os documentos descritos pela prestadora de contas (ID(s)

10858019, 10858020, 10858021, 10858022 e 10858023). No entanto, considerando que a ocorrência em tela

é indício de irregularidade, esta Comissão vem informar que não há repercussão técnica neste Parecer. Dessa

forma, sugere-se que os argumentos/documentos apresentados sejam encaminhados ao Ministério Público

Eleitoral para as providências cabíveis, nos termos do art. 91 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3.2 Ausência de Capacidade Operacional

Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de

Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em 22/11/2022, foi identificada a

realização de despesas junto a fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para

prestar o serviço ou fornecer o material contratado:

DESPESAS REALIZADAS COM INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL

DATA DA
DESPESA

CNPJ FORNECEDOR N° NF VALOR R$
NÚMERO DE

EMPREGADOS

05/09/2022 23.459.005/0001-82 DAVID SABINO F DE MOURA HOTELARIA 430 874,80 2

05/09/2022 23.459.005/0001-82 DAVID SABINO F DE MOURA HOTELARIA 430 399,60 2

05/09/2022 23.459.005/0001-82 DAVID SABINO F DE MOURA HOTELARIA 430 491,40 2

05/09/2022 23.459.005/0001-82 DAVID SABINO F DE MOURA HOTELARIA 430 399,60 2
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05/09/2022 23.459.005/0001-82 DAVID SABINO F DE MOURA HOTELARIA 430 1.900,80 2

05/09/2022 04.195.686/0002-55 POSTO 09 DE MAIO EIRELI 462 593,97 0

05/09/2022 04.195.686/0002-55 POSTO 09 DE MAIO EIRELI 462 296,00 0

TOTAL 4.956,17

3.3 Empresas Recentes e com Sócios Filiados a Partidos

Foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores de bens e serviços de

campanha, constituídas a partir do ano anterior ao da eleição e que possuam sócios que estejam

filiados a partidos políticos:

CNPJ FORNECEDOR DATA DE
ABERTURA

CPF
SÓCIO

NOME
SÓCIO

QUALIFICAÇ
ÃO SÓCIO

PARTIDO
FILIAÇÃO

DATA
DESPESA

VALOR

44.352.9
57/0001-

72

FOCO
PUBLICIDADE E
MARKETING
LTDA

24/11/2021
124.106.5

94-20

GILBERTO
DE
ALMEIDA

SOCIO-ADMI
NISTRADOR

UNIÃO
BRASIL

15/08/2022 190.000,00

Em resposta aos itens 3.2 e 3.3, a candidata apresentou os documentos contidos nos IDs 10862081 a

10862087, acerca da situação em tela.

Considerando que a ocorrência em tela é indício de irregularidade, esta Comissão vem informar que

não há repercussão técnica neste Parecer. Dessa forma, sugere-se que os argumentos/documentos

apresentados sejam encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para as providências cabíveis, nos termos

do art. 91 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. ANÁLISE DAS FORMALIDADES, DOS GASTOS E DAS RECEITAS ELEITORAIS

4.1 Confronto de Informações Prévias

Identificou-se pagamento a empresa EUGENIO IGOR SA DE OLIVEIRA 01818815435 (CNPJ nº

34.151.461/0001-87) com recursos do Fundo Eleitoral (FEFC) no valor de R$ 31.900,00 referente à nota

fiscal nº 1905309 (ID 10828972, fl. 11), contudo o mencionado documento fiscal não se encontra na base de

dados da Prefeitura Municipal do Natal/RN (Anexo II).

Em defesa, a prestadora de contas informou que não sabia por qual circunstância a nota fiscal em

tela não constava da base de dados da Prefeitura. Informou, ainda, que entrou em contato com o prestador de

serviço por e-mail, mas que, até o momento da juntada da petição, não obteve resposta (I.2.b.a - ID
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10858007).

Entretanto, permanece não solucionada a inconsistência verificada em consulta à base de dados da

Prefeitura do Natal, conforme demonstrado no Anexo II.

Embora inexistam elementos suficientes para que, por meio desta análise técnica, com relação ao

ponto sob exame, possa se chegar a uma conclusão assertiva pela irregularidade dessa despesa, fazendo esta

unidade técnica constar nos autos como informação para que o Ministério Público possa valiar e, se for o

caso, adotar as medidas cabíveis em face de sua competência.

4.2 Dados Omitidos na Prestação de Contas (parte 2)

Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em

exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos

eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (Anexo III)

Data CPF/CNPJ Fornecedor Nota
Fiscal

Valor R$ Fonte da
Informação

10/09/2022 08.570.898/0001-45
RESTAURANTE SERTANEJO
LTDA

96 1.140,00 NFE

01/09/2022 43.013.793/0001-96
JOAO BATISTA XAVIER DA
CAMARA 26107910468

1859532 5.000,00 NFE

TOTAL 6.140,00

No que tange à nota fiscal emitida pelo RESTAURANTE SERTANEJO LTDA, em resposta, a

candidata argumentou que se tratou de um equívoco, tendo registrado a despesa nas contas em exame (ID

10859410) e afirmando que não foi paga, consistindo em dívida de campanha. (IDs 10858037, 10858041 e

10859207).

Após exame, esta unidade técnica entende que o reconhecimento tardio de dívida de campanha

eleitoral para despesas não pagas e nem declaradas na prestação de contas final, representa desvio de

finalidade das regras contidas no art. 33, §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Dessa maneira, em que pesem as alegações apresentadas pela candidata (I.2.c.a - ID 10858007),

persiste a irregularidade, uma vez que a nota fiscal em tela não foi paga e nem registrada na prestação de

contas FINAL, representando indícios de omissão de despesas/receitas, que podem ter sido pagas com

recursos que não transitaram fora das contas bancárias eleitorais, condição que viola o art. 53, I, g e art. 60,

caput da Resolução TSE nº 23.607/2019 e atrai os efeitos do art. 14 da referida Resolução.
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Quanto à nota fiscal emitida pela empresa JOAO BATISTA XAVIER DA CAMARA 26107910468.

em resposta, a candidata argumentou que a nota fiscal deveria ter sido cancelada pela empresa e apresentou

declaração expedida pela emitente do documento fiscal (IDs 10858035 e 10859380).

Após exame técnico, considerando a existência de nota fiscal ativa e a ausência de comprovação de

seu cancelamento junto ao órgão tributante, nos termos do artigos 59 e 92, §6º da Resolução TSE nº

23.607/2019, persiste a irregularidade, uma vez que a nota fiscal em tela não foi paga e nem registrada na

prestação de contas em exame, representando indícios de omissão de despesas/receitas, que podem ter sido

pagas com recursos que não transitaram fora das contas bancárias eleitorais, condição que viola o art. 53, I, g

e 60, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019 e atrai os efeitos do art. 14 da referida Resolução.

Embora inexistam elementos suficientes para que, por meio desta análise técnica, com relação ao

ponto sob exame, possa se chegar a uma conclusão assertiva pela irregularidade dessa despesa, fazendo esta

unidade técnica constar nos autos como informação para que o Ministério Público possa valiar e, se for

o caso, adotar as medidas cabíveis em face de sua competência.

4.3 Despesas com Combustível

Identificou-se aquisição de combustível com apresentação de documento fiscal sem o detalhamento

acerca de quais veículos foram contemplados, bem como as respectivas datas e quantidade que cada veículo

recebeu de combustível. A despesa em tela foi custeada com Recursos do Fundo Eleitoral.

Data CPF/CNPJ Fornecedor Nota Fiscal Valor R$ ID

05/09/2022 08.692.063/0001-68 POSTO APODI LTDA 10019 2.774,84 10828919

06/09/2022 04.661.568/0001-04 POSTO PAUFERRENSE LTDA 5022 3.310,38 10829040

23/08/2022 24.206.617/0030-60 PARELHAS GAS LTDA 8524 2.526,29 10828882

04/09/2022 08.692.063/0001-68 POSTO APODI LTDA 10017 2.647,48 10828931

23/08/2022 24.206.617/0030-60 PARELHAS GAS LTDA 11001 3.236,50 10828998

03/09/2022 24.206.617/0030-60 PARELHAS GAS LTDA 6955 640,08 10828885

02/09/2022 06.699.131/0001-95
AUTO POSTO SERRANO EIRELI -
EPP

2995 4.012,65 10828921

05/09/2022 04.195.686/0002-55 POSTO 09 DE MAIO EIRELI 462 889,97 10828869

23/08/2022 24.206.617/0030-60 PARELHAS GAS LTDA 8286 492,93 10828991

06/09/2022 04.661.568/0001-04 POSTO PAUFERRENSE LTDA 5025 3.424,49 10829033

19/09/2022 07.114.802/0001-72
J R R COM DERIVADO
PETRÓLEO

7401 4.569,67 10828997
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03/09/2022 24.206.617/0030-60 PARELHAS GÁS LTDA. 11043 5.083,68 10828950

21/09/2022 47.464.199/0001-72
COM. COMBUSTÍVEL MEDEIROS
E MEDEIROS LTDA.

27824 3.502,01 10828872

14/09/2022 08.741.844/0001-03
POSTO MAIS COM DE
COMBUSTÍVEL LTDA

24849 6.162,05 10828877

07/09/2022 06.699.131/0001-95 AUTO POSTO SERRANO EIRELI 3000 699.05 10828995

01/10/2022 24.206.617/0030-60 PARELHAS GÁS LTDA 11190 2.004,82 10828890

01/10/2022 24.206.617/0030-60 PARELHAS GÁS LTDA 11114 3.766,82 10807522

01/10/2022 24.206.617/0030-60 PARELHAS GÁS LTDA 8659 3.164,28 10807523

01/10/2022 08.741.844/0001-03
POSTO MAIS COM DE
COMBUSTÍVEL LTDA

24923 4.637,99 10828878

TOTAL 56.846,93

Em resposta (I.3.c - ID 10858007), a prestadora de contas informou que promoveu a juntada das

informações solicitadas, acrescentado que os postos receberam orientação de anotar a placa dos veículos em

cada cupom fiscal, todavia, quatro deles (Posto Pauferrense; J R R Com Derivado de Petróleo; Com.

Combustíveis Medeiros e Medeiros e Posto Serrano) não o fizeram. Ainda assim, o administrador financeiro

da campanha teve o controle de abastecimento. Como comprovação, a candidata remeteu cupons fiscais e

tabela individualizada por nota fiscal, com especificação da data, veículo, combustível e valor.

Esta Comissão empreendeu análise na documentação apresentada (IDs 10858171 a 10858238) e,

dentre os cupons juntados pela prestadora de contas, como parte do detalhamento solicitado, constatou-se a

existência de veículos que não foram identificados na prestação de contas em exame, conforme tabela

abaixo:

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NÃO IDENTIFICADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data
Nota
Fiscal ID NF FORNECEDOR Nº Cupom Placa

Valor
R$ ID

05/09/2022 10019 10858227 POSTO APODI LTDA
308217 PXL 5785 215,10

10858238
308220 RGG 9E47 446,24

06/09/2022 5022 10858232 POSTO PAUFERRENSE LTDA
351533 RNA 6F19 195,04

10858233
351544 QWA 2073 280,15

06/09/2022
5025 10858235

POSTO PAUFERRENSE LTDA 351731 QWA 2073 308,06 10858236

23/08/2022 8524 10858208 PARELHAS GAS LTDA - QWR 4913 253,86 10858209

23/08/2022 11001 10858212 PARELHAS GAS LTDA - MZM 8263 459,55 10858213
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QUX 4J63 169,19

MZM 8263 594,13

03/09/2022 11043 10858214 PARELHAS GÁS LTDA. -

RQH 6F19 249,32

10858215
QWA 2073 477,86

MZM B263 272,46

YZM B263 410,18

01/10/2022 11114 10858216 PARELHAS GÁS LTDA - MZM 8263 323,55 10858217

19/09/2022 7401 10858202
J R R COM DERIVADO

PETRÓLEO
357549 QWA 2073 430,97 10858203

21/09/2022 27824 10858198
COM. COMBUSTÍVEL

MEDEIROS E MEDEIROS
LTDA.

27101921 QWA 2073 304,06 10858199

14/09/2022 24849 10858229
POSTO MAIS COM DE
COMBUSTÍVEL LTDA

-

NEO 0D39 100,00

10858226

NEO 0D39 150,00

RGG 0383 150,00

MZL 0177 150,00

MZL 0177 150,00

NEO 0D39 150,00

NEO 0D39 150,00

14/09/2022
3232

24849 10858229
POSTO MAIS COM DE
COMBUSTÍVEL LTDA

-

RND 7479 40,00

10858226

NEO 0D39 150,00

NEO 0D39 150,00

NEO 0D39 150,00

MZL 0177 150,00

NEO 0D39 150,00

NEO 0D39 150,00

NEO 0D39 150,00

01/10/2022 24923 10858228
POSTO MAIS COM DE
COMBUSTÍVEL LTDA

-

MZL 0177 200,00

10858228
MZL 0177 200,00

MZL 0177 200,00

MZL 0177 222,01
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RGK 6E80 217,02

TOTAL 8.518,75

Ademais, verificou-se que a soma dos valores dos cupons de abastecimentos (ID 10858226)

apresentados como suporte à Nota Fiscal 24849 (ID 10858229), emitida pelo POSTO MAIS COM DE

COMBUSTÍVEL LTDA, não correspondem ao valor total do documento fiscal mencionado, restando não

comprovados R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), conforme demonstrado abaixo:

POSTO MAIS COM DE COMBUSTÍVEL LTDA

Valor constante da Nota Fiscal 24849
(ID 10858229)

R$ 6.162,05
Valor correspondente à soma dos

cupons apresentados
R$ 5.442,05

Valor não coberto pela apresentação de cupons de abastecimento R$ 720,00

Dessa maneira, tendo sido verificada a existência de abastecimento de veículos não

identificados na prestação de contas em exame, bem como, a ausência de cupons fiscais para fins de

justificar o pagamento integral da nota fiscal nº 24849 (ID 10858229), opina-se pela devolução do valor

total de R$ 9.238,75 ao Tesouro Nacional, em caso de Decisão Judicial.

4.4 Locação de Veículos

Foram identificadas locações de veículos, que abrangem grande parte do período da campanha, para

as quais foi necessária a solicitação dos seguintes detalhamentos: Finalidade da locação e/ou utilização; Rol

dos usuários do veículo no período:

Data CPF/CNPJ Fornecedor Fatura Valor R$ ID

31/08/2022 a
30/09/2022

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
CAMTZ -

499515
3.841,00 10828918

05/09/2022 a
01/10/2022

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
CAMTZ -

499626
4.702,48 10829034

30/08/2022 a
29/09/2022

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
CAMTZ -

499512
2.914,00 10829050

31/08/2022 a
30/09/2022

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
CAMTZ -

499513
3.841,00 10828988

31/08/2022 a
30/09/2022

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
CAMTZ -

499514
4.482,67 10828980

TOTAL 19.781,15
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Além disso, constatou-se renovação de locações de veículos, cujas novas contratações abrangeram,

em regra, os dois dias que antecederam a realização do Pleito (29/09/2022 e 30/09/2022 a 01/10/2022), para

as quais foi necessária, também, a solicitação de detalhamentos:

Data CNPJ Fornecedor Fatura Valor R$ ID

29/09/2022 a
01/10/2022

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
CAMTZ –

499623
239,06 10828933

30/09/2022 a
01/10/2022

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
CAMTZ –

499627
2.304,24 10829023

30/09/2022 a
01/10/2022

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
CAMTZ –

499624
2.630,16 10828876

30/09/2022 a
01/10/2022

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
CAMTZ –

499625
3.190,35 10828935

TOTAL 8.363,81

Em resposta (I.3.d - ID 10858007), a candidata apresentou apenas um quadro informando os

usuários dos veículos e que o trajeto percorrido foi “regiões do RN conforme agenda” e trouxe, novamente,

os documentos expedidos pela contratada LOCALIZA RENT A CAR S/A (IDs 10858244 a 10858246),

contendo relatórios de quilometragem percorrida no prazo de cada contrato, bem como os valores pagos

pelos respectivos períodos.

Após exame, esta Comissão entende que persiste a irregularidade mencionada em diligência, uma

vez que não foram apresentados os trajetos percorridos durante a campanha eleitoral, condição que

demonstra a ausência no controle da efetiva utilização dos veículos locados, que foram pagos com recursos

do Fundo Eleitoral, descumprindo assim, o art. 60, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019, diante da

ausência de informações acerca da utilização dos veículos na campanha eleitoral da candidata.

Destarte, elaboramos o quadro abaixo contendo os dados extraídos dos relatórios expedidos pela

contratada LOCALIZA RENT A CAR S/A e confirmados pela candidata quando da resposta à diligência, ao

passo que a prestadora de contas reapresentou os relatórios para confirmar o serviço prestado (ID

10858244):

DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS

Placa do
Veículo

Prazo da Contratação
Quantidade
de Diárias

Quilometragem
Utilizada

Valor Pago R$
Valor Médio
das Diárias

RNA4G07 05/09/2022 - 01/10/2022 26 5.575 R$ 4.702,48 R$ 180,86

RFV2D63 30/08/2022 - 29/09/2022 30 5.000 R$ 2.914,00 R$ 97,13

RFY8A32 31/08/2022 - 30/09/2022 30 5.000 R$ 3.841,00 R$ 128,03

RUK2J22 31/08/2022 - 30/09/2022 30 1 R$ 4.482,67 R$ 149,42
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RMY6E52 31/08/2022 - 30/09/2022 30 5.000 R$ 3.841,00 R$ 128,03

RFV2D63 29/09/2022 - 01/10/2022 2 1 R$ 239,06 R$ 119,53

RUK2J22 30/09/2022 - 01/10/2022 1 2.489 R$ 2.630,16 R$ 2.630,16

RMY6E52 30/09/2022 - 01/10/2022 1 2.850 R$ 3.190,35 R$ 3.190,35

RFY8A32 30/09/2022 - 01/10/2022 1 2.189 R$ 2.304,24 R$ 2.304,24

TOTAL R$ 28.144,96

Da análise dos relatórios expedidos pela empresa e confirmados pela candidata, verificamos

informações que não resolvem a ausência de controle dos trajetos percorridos com os veículos locados para a

campanha eleitoral.

Após exame técnico, considerando que a prestadora de contas afirma a veracidade dos relatórios ao

reapresentá-los por ocasião da resposta à diligência. Considerando ainda que os relatórios acima levam em

conta a contagem de quilometragem, conforme o registrado na saída e retorno de cada veículo à empresa,

esta comissão entende que os elementos trazidos só confirmam que a existência de falhas na gestão na

utilização dos veículos locados, em virtude da ausência de justificativas e de documentos. A exemplo, cite-se

os veículos de placas RUK2J22, RMY6E52 e RFY8A32 que percorreram, cada um, mais de dois mil

quilômetros nos dias 30/09 e 01/10/2022, distância suficiente, para uma viagem de Natal ao Rio de Janeiro.

Dessa maneira, opina-se pela devolução de R$ 28.144,96 ao Tesouro Nacional, tendo em vista

hipótese de malversação na utilização de recursos públicos, em caso de Decisão Judicial.

4.5 Pagamento de Encargos Oriundos de Indenização

Foram utilizados recursos do Fundo Eleitoral para o pagamento de atos infracionais, ilícitos penais,

administrativos ou eleitorais, contrariando disposto no art. 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Data CPF/CNPJ Fornecedor Despesa Valor R$ ID

05/10/2022 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
Cobrança de
indenização

1.995,84 10859370

06/10/2022 16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S/A
Cobrança de
indenização

1.176,00 10859250

TOTAL 3.171,84

Em resposta (I.3.e - ID 10858007), a prestadora de contas informou que o pagamento foi decorrente

de custo prefixado de limite de danos, previsto no contrato.
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Em que pesem as alegações apresentadas pela candidata, trata-se de pagamento de despesas de

indenização em virtude de avarias em veículos locados para a campanha eleitoral, provocados por motoristas

das candidatas, não havendo elementos técnicos nos autos que comprovem as causas que ocasionaram os

danos materiais aos veículos em tela. Todavia, no uso de recursos públicos, espera-se a boa gestão nas

aquisições e nas contratações de serviços, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista a

cobrança de indenização paga com recursos do Fundo Eleitoral, razão pela qual, opina-se pela

devolução de R$ 3.171,84 ao Tesouro Nacional, por incidência do art. 37, caput, da Resolução TSE nº

23.607/2019.

4.6 Atividades de Militância e Mobilização de Rua

a) Quanto aos documentos referentes às comprovações de detalhamento/individualização e

pagamento do contrato da prestadora de contas junto a Empresa EUGENIO IGOR SÁ DE OLIVEIRA:

foram apresentadas três Notas Fiscais (NFs) n.º 1854203 (R$ 16.267,00, referente a contratação de dezoito

militantes), 1871502 (R$ 31.900,00, referente a contratação de trinta e cinco militantes) e 1905309

(R$ 31.900,00, referente a contratação de trinta e cinco militantes), conforme se vê no ID’s 10858275,

10858277, 10858278, 10858279 e 10859253.

No documento de ID 10859253, o prestador de contas apresenta o contrato com a referida empresa,

cujo preço global é de R$ 80.067,00 (oitenta mil e sessenta e sete reais), pagos em três parcelas; apresenta,

ainda, comprovantes de pagamentos, de forma individualizada (PIX), referentes aos militantes contratados

listados nas fls. 14/15 (pagamentos referentes a NF 1854203 - R$ 16.267,00) e 54/55 (pagamentos referentes

a NF 1871502 - R$ 31.900,00).

Após a análise minuciosa, verificou-se as seguintes irregularidades:

I) Identificação de repetição de CPFs em uma mesma nota fiscal, entretanto com nomes distintos nos

comprovantes de transferência:

a) Nota Fiscal nº 1871502 (ID 10859253, fl.8 ): O CPF 073.612.054-88 aparece duas vezes

na nota fiscal e existem dois pagamentos correspondentes, entretanto com nomes distintos

nos comprovantes de transferência, quais sejam Jadson Patrick Silva Dantas e Vitor Manoel

Marques da Silva; O CPF 017.447.444-08 aparece duas vezes na nota fiscal e existem dois

pagamentos correspondentes, entretanto com nomes distintos nos comprovantes de

transferência, quais sejam Breno Adriano de Araujo Limeira e Fernanda Eduarda Costa De

Souza; e

II) Identificação de comprovante de transferência invertido, ou seja, a pessoa física transferindo o

dinheiro para a empresa que o contratou:

a) Nota Fiscal nº 1854203 (ID 10859253, fl.5): O CPF 703.035.084-77 de Carlos Moises

Alves de Oliveira com comprovante transferindo R$ 1.000,00 para a empresa Sá Oliveira
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Ltda em 31/08/2022 (ID 10859253, fl.65); e

b) Nota Fiscal nº 1871502 (ID 10859253, fl.8): O CPF 703.035.084-77 de Carlos Moises

Alves De Oliveira com comprovante transferindo R$ 850,00 para a empresa Sá Oliveira

Ltda em 31/08/2022. (ID 10859253, fl.38)

III) Constatou-se ausência de comprovação de pagamentos das seguintes pessoas físicas:

Nota Fiscal CPF Valor sem Comprovação

1854203 700.500.304-77 R$ 850,00

1854203 703.035.084-77 R$ 850,00

1854203 108.410.194-79 R$ 1.000,00

1871502 703.035.084-77 R$ 850,00

1871502 016.478.014-94 R$ 850,00

1871502 073.612.054-88 R$ 850,00

1871502 017.447.444-08 R$ 850,00

1871502 075.332.914-09 R$ 850,00

1871502 018.188.153-21 R$ 1.100,00

R$ 8.050,00

Dessa maneira, opina-se pela devolução de R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais) ao Tesouro

Nacional, por descumprimento dos arts. 60, caput e 35, §12 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma

vez que não foram apresentados contratos e os recibos de pagamentos individualizados dos

empregados mencionados acima.

IV. Identificação de pagamento a duas pessoas físicas que não estavam listadas nas notas fiscais, a

saber: THIAGO SOUSA DA SILVA (CPF parcial pelo comprovante de transferência ***362254**)

no valor de R$ 1.100,00 (10859253, fl. 16); e JESSICA RANIELY HERMINIO DA SILVA (CPF

parcial pelo comprovante de transferência ***322904**) no valor de R$ 850,00, totalizando

R$ 1.950,00 (10859253, fl. 49);

Desse modo, opina-se pela devolução de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais) ao

Tesouro Nacional por descumprimento dos arts. 60, caput e 35, §12 da Resolução TSE nº

23.607/2019, uma vez que foram realizados pagamentos a pessoas que não constam dos documentos

fiscais emitidos pela empresa contratada.

V. Em relação à Nota Fiscal nº 1905309 (ID 10859253, fl. 11), não encontrada na base de dados da
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Prefeitura Municipal do Natal/RN (ID 10828972), no valor de R$ 31.900,00 (trinta um mil e

novecentos reais), não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento das pessoas físicas

listadas na nota fiscal, razão pela qual, opina-se pela devolução de R$ 31.900,00 ao Tesouro

Nacional, por descumprimento dos arts. 60, caput e 35, §12 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma

vez que não foram apresentados a documentação e os recibos de pagamentos individualizados dos

empregados mencionados na nota fiscal nº 1905309.

Dessa maneira, considerando as irregularidades contidas nos itens “III”, “IV” e “V” acima,

opina-se pela devolução do seu montante, R$ 41.900,00, ao Tesouro Nacional, com fundamento

dos dispositivos normativos já mencionados, no caso de Decisão Judicial.

Informe-se ainda que, após exame da documentação do fornecedor EUGENIO IGOR SA DE

OLIVEIRA 01818815435, verificou-se indícios de irregularidades, tais como devoluções de

pagamentos de pessoa física a própria empresa e notas fiscais não encontradas na base de dados da

Prefeitura de Natal/RN.

b) Quanto aos documentos referentes às comprovações de detalhamento/individualização e

pagamento do contrato da prestadora de contas junto a Empresa FRANCISCO UGMAR NOGUEIRA:

conforme se pode observar no documento de id. 10859369, o prestador de contas apresentou o contrato com

a referida empresa, a Nota Fiscal de número 374 no valor de R$ 19.702,00, comprovante de pagamento

respectivo do preço global da nota, ocorrido aos 09/09/2022, assim como a Nota Fiscal 378, no mesmo valor

da nota anteriormente citada, respectivo pagamento ocorrido aos 23/09/2022, além de lista com dezesseis

nomes de colaboradores (militantes) subcontratados e treze contratos de prestação de serviço de

colaboradores.

Ressalta-se, contudo, que não foram juntados os recibos de pagamento ou comprovantes de

transferência, tampouco foram apresentados documentos pessoais dos contratados para fins de identificação

e assinatura nos contratos, ficando, portanto, esta Comissão sem condições de aferir a regularidade do

contrato, seu detalhamento e comprovantes de quitação de todos os subcontratados, conforme dispõe o art.

35, § 12, c/c art. 60, § 3º d Res. TSE n. 23.607/2019, unindo-se aos itens diligenciados conforme id.

10852090. Adicione-se que não foram apresentados os contratos dos seguintes militantes/colaboradores:

Nívea Fabíola Nogueira de Souza, José Almir de Almeida Neto e Whalacy Andrey Almeida.

Não apresenta, portanto, provas de pagamentos, de forma individualizada, de todos os colaboradores

subcontratados, referentemente às Notas Fiscais nºs 374 (R$ 19.702,50) e 378 (R$ 19.702,50), conforme se

pode observar no ID. 10859369. Logo, com relação a este item, a falha inicialmente identificada não foi

sanada, e, tendo sido a despesa realizada com recursos públicos (FEFC), cabe devolução aos cofres do

Tesouro, caso referendada por decisão judicial, do valor de R$ 39.404,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e

quatro reais).

Em que pesem as alegações apresentadas (ID 10858007), após exame da documentação juntada (IDs

10859253 e 10859369), considerando a não apresentação de todo o detalhamento solicitado na Diligência de
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ID. 10852090, esta Comissão entende que persiste irregularidade em relação à contratação de militantes

subcontratados pelas empresas EUGENIO IGOR SÁ DE OLIVEIRA e FRANCISCO UGMAR

NOGUEIRA, com relação às Notas Fiscais 1854203, 1871502, 1905309, 374 e 378, tendo sido apenas

parcialmente sanadas as irregularidades inicialmente identificadas, conforme acima se pode verificar a

partir de uma minuciosa análise dos autos, uma vez que não há elementos técnicos/contábeis capazes de

detalhar, comprovar e justificar o gasto eleitoral em tela, para fins de cumprimento dos arts. 35, §12 e 60,

caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Dessa maneira, neste ponto (4.6), diante das inconsistências e irregularidades apontadas, opina-se

pela devolução de R$ 81.304,00 (oitenta e um mil, trezentos e quatro reais), ao Tesouro Nacional

(somados os itens a e b), no caso de decisão judicial, uma vez que a despesa em tela foi custeada com

recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

4.7 Fogos de Artifício

Identificou-se aquisição de fogos de artifício (R$ 5.900,00), custeado com recursos do Fundo

Eleitoral (ID 10828907). Em resposta, a prestadora de contas alegou que “As despesas com fogos de artifício

se enquadram no inciso IX, artigo 35, da Resolução TSE nº 23.607, de 2019, uma vez que o gasto ocorreu

em razão de realização de comício e eventos destinados à promoção de candidatura” (ID 10858007, fl. 11).

Em que pese tal alegação, esta Comissão entende que a aquisição de fogos de artifício não se

enquadra no rol de gastos eleitorais contidos no art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, razão pela qual,

opina-se pela devolução de R$ 5.900,00 ao Tesouro Nacional, no caso de decisão judicial, uma vez que a

despesa em tela foi custeada com recursos do Fundo Eleitoral.

4.8 Contratação Direta de Pessoa Física

Identificou-se contratação direta de pessoas físicas, utilizando recursos do FEFC, sem a necessária

retenção dos tributos (INSS, ISS, IRRF) ligados ao serviço prestado pelas seguintes pessoas físicas:

CPF Contratado Valor da
Contratação R$

ID

011.226.214-77 RITA DE CÁSSIA SILVA DOS SANTOS 2.000,00 10828908

904.109.044-49 TAYRONE MESQUITA FREIRE 4.000,00 10828902

067.437.614-51 RONIERE FERREIRA DA SILVA 4.000,00 10828889

444.658.074-49 MADILSON BARROS CORCINO 4.000,00 10828860



Num. 10865844 - Pág. 21Assinado eletronicamente por: EMMANUEL MABELMO PIRES DOS ANJOS - 07/12/2022 19:05:21
https://pje.tre-rn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120719052125200000010454351
Número do documento: 22120719052125200000010454351
Este documento foi gerado pelo usuário 033.***.***-20 em 09/12/2022 07:16:55

Página 21/35

672.935.654-53 JOÃO MARIA DO NASCIMENTO 4.000,00 10828871

078.996.474-01 ITALO CÉSAR DO AMOR DIVINO OLIVEIRA 2.500,00 10828956

762.564.053-15 HUDSON LUIZ DE SENA PEREIRA 5.000,00 10828968

014.354.894-89 MAELSON BARROS CORCINO 5.000,00 10828984

085.660.514-08 SANDERSON SILVA VIEIRA 4.000,00 10828946

481.864.224-04 ÍTALO DA SILVA 4.000,00 10829011

012.250.974-95 EVANDRO AUGUSTO ROCHA DE VASCONCELOS 4.000,00 10829018

704.843.614-06 FABIO HENRIQUE NEVES DAMIÃO 2.500,00 10829048

703.693.264-31 BRENDA KAROLINE SOARES DA SILVA 4.000,00 10828925

060.764.364-17 GUSTAVO HENRIQUE SILVA RODRIGUES 30.000,00 10829044

096.204.064-94 CARLOS MOISES ALVES DE OLIVEIRA 4.000,00 10829010

TOTAL 83.000,00

Em resposta, a prestadora de contas apresentou a seguinte alegação “Quanto à contratação direta de

pessoa física e a ausência de recolhimento de tributos, justifica-se que a contratação de pessoal para

prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício, conforme lei 9.504/97, pois

não seria necessário o recolhimento dos devidos tributos ligados a esses serviços, pelo seu tomador. Para

fins previdenciários, o contratado será considerado como contribuinte individual, não sendo obrigação da

candidata contratante a retenção de contribuição uma vez que não se enquadra no conceito de pessoa

jurídica de direito privado, consoante artigo 44 do Código Civil.”.

Acerca da ocorrência em tela, esta Comissão sugere que seja dado conhecimento à Receita Federal

do Brasil para adoção das medidas que entenderem cabíveis, haja vista a possibilidade de retenção de

previdenciária e demais tributos federais das pessoas físicas acima mencionadas. Informe-se que o presente

item não teve repercussão técnica neste Parecer.

4.9 Locação de Veículos com Motorista

Considerando o disposto no art. 60, caput e §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, solicitou-se

planilha de formação de preços de serviços que contenha as seguintes informações: custos de mão de obra,

custos com materiais, custos indiretos, despesas fixas/variáveis, tributos, relação de empregados e/ou

empresas subcontratadas com indicação dos valores pagos, dentre informações/documentos que

entenderem necessários para fins de comprovar e justificar os valores envolvidos:
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Data CPF/CNPJ Fornecedor Fatura Valor R$ ID

16/08/2022 a
02/10/2022

47.464.199/0001-72
GIOVANNI LUIS MAGGI DOS
PASSOS

1 170.000,00 10829049

16/08/2022 a
02/10/2022

47.464.199/0001-72
GIOVANNI LUIS MAGGI DOS
PASSOS

4 160.000,00 10828894

TOTAL 330.000,00

Em resposta, a candidata apresentou planilha de formação de preços no ID 10858301, por meio da

qual o prestador de serviço informa que o total de custos com mão-de-obra e com a locação dos veículos

resultou em R$ 178.800,00. O restante do valor pago (R$ 151.200,00) não foi informado na referida planilha.

Assim, diante do relevante valor da contratação em tela, que tratou de carros de som, carro palanque

e carro de apoio (já com toda a mão de obra envolvida), esta Comissão empreendeu pesquisa junto às

prestações de contas entregues à Justiça Eleitoral do RN, no sentido de estabelecer um critério técnico na

presente análise, a fim de averiguar se os valores contratados pela candidata estariam compatíveis com o

mercado, inclusive no âmbito das campanhas eleitorais neste Estado.

Consideramos, para tanto, os valores lançados pelos candidatos em suas prestações de contas e

constantes da base de dados do SPCE WEB (https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/dadosabertos

-tse-jus-br-dataset-prestacao-de-contas-eleitorais-2022). Consideramos, também, a descrição de despesas

para o período da campanha eleitoral, em parâmetros similares à contratação em análise nas presentes

contas. A tabela abaixo

CONTRATO COM GIOVANNI LUIS MAGGI DOS PASSOS (CNPJ nº 47.464.199/0001-72)

Contratação realizada pela candidata em
análise

Período da Contratação:
16/08/2022 a 01/10/2022

(46 dias)

Valor médio da diária
contratada

- Carro de som R$ 80.000,00 R$ 1.739,13

- Carro de som R$ 80.000,00 R$ 1.739,13

- Carro de som R$ 70.000,00 R$ 1.521,74

- Carro palanque R$ 60.000,00 R$ 1.304,35

- Carro de apoio e carga de material R$ 40.000,00 R$ 869,57

Total Contratado R$ 330.000,00

Custos declarados pela empresa contratada R$ 178.800,00

Valor não comprovado na planilha de
custos

R$ 151.200,00 45,82% do valor contratado

Valor Médio por Veículo Locado R$ 66.000,00
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Segue abaixo a análise comparativa com gastos eleitorais de mesma classificação dentro do Estado

do RN:

ANÁLISE COMPARATIVA COM GASTOS ELEITORAIS NO RN

MÉDIAS
MÉDIA NO

ESTADO DO RN

MÉDIA NA
CAMPANHA
EM ANÁLISE

RESULTADO

Média Geral de Despesa com Carro de Som R$ 6.630,00 R$ 76.666,67
Contratação cerca de 11

vezes acima da média

Média de Despesa informação na descrição
mencionando todo o Período Eleitoral

R$ 13.660,00 R$ 66.000,00
Contratação cerca de 4
vezes acima da média

Média de Valor da Diária R$ 296,96 R$ 1.434,78
Contratação cerca de 4
vezes acima da média

Diante do exposto e dos critérios técnicos aplicados, esta Comissão entende que persiste a

irregularidade inicialmente apontada, uma vez que não há elementos probatórios de natureza técnica ou

material capazes de justificar a contratação no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), para fins

de observância do art. 60, caput e § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Salienta-se que os valores pagos pela candidata se mostraram bem acima da média praticada na

campanha eleitoral de 2022, sobretudo considerando os elementos que compõem a planilha de custos trazida

pela empresa, na qual, já comporta mão-de-obra, manutenção, inclusive tributos. Destaque-se que não restou

comprovada a destinação do valor de R$ 151.200,00 na referida planilha.

Importa ressaltar que na aplicação de recursos públicos, os candidatos devem agir com zelo,

transparência, controle e economicidade, no momento de se contratar fornecedores durante uma

campanha eleitoral, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que restou demonstrado sobrepreço

na contratação dos serviços prestados pelo fornecedor GIOVANNI LUIS MAGGI DOS PASSOS, bem

como, a ausência de comprovação quanto à destinação do valor de R$ 151.200,00, razão pela qual,

opina-se pela devolução deste valor ao Tesouro Nacional, diante da hipótese de malversação dos

recursos públicos e do descumprimento do art. 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4.10 Despesa com Pagamento de Diárias de Transporte de Passageiros

Identificou-se o pagamento de diárias para transporte de passageiros, sem o devido detalhamento

quanto à finalidade da despesa, bem como os beneficiados pelo transporte e os respectivos trajetos:

Data CPF/CNPJ Fornecedor Fatura Valor R$ ID

02/09/2022 40.151.641/0001-61 LEONARDO FERNANDES MENDES 1868307 5.000,00 10859351

TOTAL 5.000,00
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Em resposta, a prestadora de contas informou que se tratou de equívoco o registro do gasto como

transporte de passageiros, quando deveria ter sido registrado como aluguel de veículo com motorista, para

tanto anexou o contrato de prestação de serviço, onde se ler em sua cláusula I: “O presente contrato tem por

objeto a prestação de serviços, pelo contratado de aluguel de van para transportar equipes de mobilização

de campanha” (ID 10858303).

Esta Comissão, ao examinar os documentos fiscais juntados em 1º e 26/11/2022 (IDs 10859288 e

10859351), constatou-se que ambos trazem como descrição dos serviços prestados: “Diárias de

transporte de Passageiros”, condição que demonstra inconsistência e falta de confiabilidade quanto à

finalidade da despesa em tela, restando ausentes ainda, a informação sobre os trajetos realizados

durante a campanha eleitoral, razões pela quais, opina-se pela devolução de R$ 5.000,00 ao Tesouro

Nacional, no caso de decisão judicial.

4.11 Despesas com Serviços Advocatícios

Verificou-se a contratação de serviços jurídicos, custeados com FEFC, conforme dados contidos na

tabela abaixo. Dessa maneira, solicita-se informações/documentos que possam comprovar e justificar o valor

do gasto eleitoral em referência:

Data CPF/CNPJ Fornecedor Nota Fiscal Valor R$ ID

06/09/2022 16.526.321/0001-64
CASTRO, SMITH, DUARTE
E ROCHA ADVOGADOS

3187 650.000,00 10859396 / fl.2

06/09/2022 16.526.321/0001-64
CASTRO, SMITH, DUARTE
E ROCHA ADVOGADOS

3207 60.000,00 10859396 / fl.3

TOTAL 710.000,00

Em resposta, a prestadora de contas argumentou que o valor da contratação se apresenta adequado

em razão do grau de zelo profissional, do lugar de prestação do serviço (todo o Estado do RN), a natureza e a

importância da causa (campanha de reeleição de chefe do executivo) e o trabalho e o tempo exigido para o

seu serviço. Argumentou, ainda, que o valor não estaria discrepante do que foi pago em campanhas em

estados com limite de gastos idêntico (citou como exemplo, o Amazonas), além de ser, o valor dos

honorários fixados de acordo com o mercado, como assegura o art. 18-A, parágrafo único, da Lei 9.504/97.

No exame técnico, utilizando-se do mesmo critério de pesquisa realizado pela candidata, esta

Comissão efetuou consulta ao sítio Divulgacand Contas do TSE, que apresenta informações detalhadas sobre

todos os candidatos, a fim de verificar os montantes registrados com gastos advocatícios nas campanhas

exitosas para governadores nos estados da Região Nordeste, tendo sido encontrado os valores abaixo

relacionados:
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ESTADO
LIMITE DE

GASTOS
TOTAL DESPESAS

CONTRATADAS
GASTOS COM
ADVOGADOS

ALAGOAS R$ 10.673.283,69 R$ 8.584.732,50 R$ 100.000,00

BAHIA R$ 26.683.209,24 R$ 10.596.859,07 R$ 400.000,00

CEARÁ R$ 11.562.724,00 R$ 11.672.255,34 R$ 431.500,00

MARANHÃO R$ 11.562.724,00 R$ 7.246.828,36 R$ 140.000,00

PARAÍBA R$ 10.673.283,69 R$ 8.654.251,08 R$ 169.000,00

PERNAMBUCO R$ 17.344.086,00 R$ 17.093.116,57 R$ 171.000,00

PIAUÍ R$ 7.115.522,46 R$ 6.569.595,80 R$ 290.000,00

SERGIPE R$ 9.339.123,24 R$ 7.336.728,80 R$ 240.000,00

RIO GRANDE DO NORTE R$ 7.115.522,46 R$ 7.087.111,45 R$ 710.000,00

TOTAL DE GASTOS NA REGIÃO NORDESTE R$ 2.651.500,00

Média de valor de valores pagos com serviços jurídicos na Região Nordeste: R$ 294.611,00

Dessa maneira, em que pesem as alegações trazidas pela candidata, restou evidente que o valor do

gasto eleitoral com serviços jurídicos na prestação de contas em exame é superior aos demais gastos das

campanhas eleitorais exitosas realizadas nos Estados da Região Nordeste, ou seja, mostrou-se 140% acima

da média da Região Nordeste. Ademais, após exame das informações e documentação apresentadas pela

candidata (I.3.k - ID 10858007), esta Comissão entende que não foram trazidos elementos técnicos,

contábeis ou materiais capazes de justificar o expressivo valor monetário da referida contratação, no valor de

R$ 710.000,00, que extrapola em R$ 415.389,00 (quatrocentos e quinze mil, trezentos e oitenta e nove reais)

em relação à média acima calculada.

Embora inexistam elementos suficientes para que, por meio desta análise técnica, com relação ao

ponto sob exame, possa se chegar a uma conclusão assertiva sobre os altos valores pagos com recursos

públicos, o caso em tela revela indício de inobservância dos princípios da razoabilidade e da economicidade

que devem nortear a utilização de recursos públicos, fazendo esta unidade técnica constar nos autos como

informação para que o Ministério Público possa valiar e, se for o caso, adotar as medidas cabíveis em

face de sua competência.

4.12 Contratações Após a Campanha Eleitoral

Identificou-se a contratação de serviços contábeis depois da campanha eleitoral, custeados com

FEFC, conforme se verifica na 5ª cláusula do contrato firmado (ID 10828879 / fl.2), o qual estabelece o

término no dia 01 de novembro de 2022, condição que violou o art. 33, caput, Resolução TSE nº

23.607/2019:
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Data de Início do
Contrato CPF/CNPJ Fornecedor Nota Fiscal Valor R$ ID

11/08/2022 28.897.310.0001-70 PJ CONTÁBIL LTDA 109 120.000,00 10828879 / fl. 2

Da mesma forma, identificou-se a contratação de serviços jurídicos depois da campanha eleitoral,

custeados com FEFC, conforme se verifica no item 1.1 do contrato firmado, o qual estabelece o término até a

diplomação ou a apreciação da prestação de contas, condição que violou o art. 33, caput, Resolução TSE nº

23.607/2019:

Data de Início
do Contrato CPF/CNPJ Fornecedor

Notas
Fiscais Valor R$ ID

16/08/2022 16.526.321/0001-64
CASTRO, SMITH, DUARTE
E ROCHA ADVOGADOS

3187; 3207 710.000,00
10828861 /

fls.2-3

Na mesma seara, identificou-se a locação de imóvel com prazo final depois da campanha eleitoral,

custeados com FEFC, conforme se verifica no item 4 do contrato firmado, o qual estabelece o término no dia

12/10/2022, condição que violou o art. 33, caput, Resolução TSE nº 23.607/2019:

Data de Início do
Contrato

CPF/CNPJ Fornecedor Nota Fiscal Valor R$ ID

14/08/2022 874.359.696-72 HUGUES LE GOFF - 20.000,00 10828886 / fl.1

Em resposta, a prestadora de contas apresentou as alegações constantes do ID 10858007 (item I.3.K

c.), por meio do qual apresenta argumentos para a contratação dos serviços contábeis, advocatícios e locação

de imóveis depois da campanha eleitoral, custeados com o FEFC.

Em que pesem as alegações apresentadas, persistem as irregularidades, razão pela qual, entende-se

que o gasto eleitoral em tela abrange período além daquele previsto no art. 33, caput, da Resolução TSE nº

23.607/2019, sendo, portanto, irregular, os percentuais e valores abaixo mencionados:

EMPRESA CONTRATADA: P J CONTÁBIL LTDA

Vigência Contrato: 11/08/2022 a 01/11/2022 (83 dias) Valor do Contrato: R$ 120.000,00 (83 dias)

Data permitida (1º turno): 11/08 a 02/10/2022 (53 dias) Valor pago regularmente: R$ 76.626,50 (53 dias)
(63,85%)

Dias excedentes ao permitido pela norma: 30 dias Valor pago excedente: R$ 43.373,50 (36,15%)

EMPRESA CONTRATADA: CASTRO, SMITH, DUARTE E ROCHA ADVOGADOS

Vigência Contrato: 16/08 a 15/12/2022* – (122 dias) Valor do Contrato: R$ 710.000,00 (122 dias)

Data permitida (1º turno): 16/08 a 02/10/2022 (48 dias) Valor pago regularmente: R$ 279.344,26 (48 dias)
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(39,34%)

Dias excedentes ao permitido pela norma: 74 dias Valor pago excedente: R$ 430.655,74 (60,66%)

* Para fins de cálculo, foi fixado a data de 15/12/2022, prazo final para publicação das decisões judiciais das prestações de contas
eleitorais de 2022. (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 1º e Res.-TSE nº 23.607/19, art. 78)

EMPRESA CONTRATADA: HUGUES LE GOF (ALUGUEL DE IMÓVEL)
Vigência Contrato: 14/08 a 12/10/2022 (60 dias) Valor do Contrato: R$ 20.000,00 (60 dias)
Data permitida (1º turno): 14/08 a 02/10/2022 (50 dias) Valor pago regularmente: R$ 16.666,66 (50 dias)

(83,33%)
Dias excedentes ao permitido pela norma: 10 dias Valor pago excedente: R$ 3.333,34 (16,67%)

Dessa maneira, opina-se pela devolução do valor total de R$ 477.362,58 (quatrocentos e setenta

e sete mil, trezentos e sessenta e reais e cinquenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, no caso de

Decisão Judicial.

4.13 Identificação de valores inconsistentes nas subcontratações

Esta Comissão Técnica, com fundamento no, art. 69, §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, expediu

circularizações às empresas contratadas para fins de prestações de serviços de marketing, publicidade e

estratégia de campanha eleitoral, em razão dos altos valores gastos nessas contratações (Anexo 1).

As despesas com produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, publicidade, marketing digital

e produções audiovisuais somaram R$ 4.341.000,00, que corresponde a 61,25% dos gastos eleitorais

declarados pela prestadora de contas em exame, conforme discriminado abaixo:

Data CNPJ Fornecedor ID Valor R$

11/08/2022 22.960.251/0001-50
POLE POSITION POSICIONAMENTO E
PUBLICIDADE EIRELI

10859401 875.000,00

11/08/2022 09.084.264/0001-45
NUCLEO DE PRODUCAO AUDIOVISUAL
EIRELI

10859401 2.574.000,00

15/08/2022 45.677.863/0001-36 O2 SOLUÇÕES LTDA 10859401 702.000,00

15/08/2022 44.352.957/0001-72 FOCO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 10828994 190.000,00

TOTAL 4.341.000,00

Após ofertadas as respostas pelas empresas circularizadas, esta Comissão montou a apuração de

valores de composição do preço dos serviços prestados, com base nas informações disponibilizadas pelas

empresas, a saber:

DESCRIÇÃO

FOCO
PUBLICIDADE

E
MARKETING

LTDA

POLE POSITION
POSICIONAMENTO

E PUBLICIDADE
EIRELI - EPP

O2 SOLUÇÕES
LTDA

NUCLEO DE
PRODUCAO

AUDIOVISUAL
EIRELI
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VALOR PAGO PELA
PRESTADORA DE
CONTAS

R$ 190.000,00 R$ 875.000,00 R$ 702.000,00 R$ 2.574.000,00

CUSTOS
INFORMADOS
PELAS EMPRESAS

Subcontratações
realizadas pelas empresas
contratadas

R$ 60.000,00 R$ 475.000,00 R$ 216.050,00 R$ 1.125.450,00*

Retirada dos sócios das
respectivas empresas

Não Informado R$ 65.000,00 R$ 76.900,00 Não informado

Tributos R$ 26.040,65 R$ 24.000,00 R$ 128.298,05 R$ 312.919,36

Outras Despesas
(alimentação, transporte,
combustível, locações)

R$ 10.000,00 - R$ 79.203,16 R$ 348.971,77

TOTAL DAS
DESPESAS

R$ 96.040,65 R$ 564.000,00 R$ 500.451,21 R$ 1.787.341,13

LUCRO BRUTO R$ 93.959,35 R$ 311.000,00 R$ 201.548,79 R$ 786.658,87

Percentual do Lucro
Bruto no Preço do
Serviço Cobrado

49,45% 35,54% 28,71% 30,56%

* Valor obtido a partir da soma das NFs apresentadas pela empresa que difere do valor indicado como despesa com prestadores de

serviço (R$ 1.118.450,00);

Obs.: Este levantamento teve com os base dos arquivos apresentados pelas empresas mencionadas acima; Os arquivos digitais e

físicos entregues pelas empresas encontram-se disponíveis na SACEP - Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias do

TRE/RN.

Da leitura do quadro acima e do exame da documentação apresentada pelas empresas contratadas,

verificou-se que estas empresas efetuaram subcontratações de outras empresas e profissionais para

realizarem parte de seus serviços previstos em seus contratos firmados com a prestadora de contas em

exame.

Não obstante as subcontratações serem legais sob o aspecto legal tributário, elas totalizaram o valor

de R$ 1.876.500,00 (um milhão oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos reais) que responderam por

43,23% do montante das contratações em tela e, do mesmo modo, representam 26,48% do total das despesas

contratadas na campanha.

Em razão da expressiva quantidade de subcontratações e sua representação percentual sobre a

prestação de contas em exame, solicitamos manifestação e justificativas das razões pelas quais as

subcontratações mencionadas no item anterior não foram realizadas diretamente pela candidata em exame.

Em resposta, a prestadora de contas apresentou petição de ID 10862080, por meio da qual trouxe
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diversos argumentos sobre os quais, esta Comissão não solicitou, tais como, capacidade e da especificidade

das empresas subcontratadas.

Para fins de análise, iremos trazer aqui a reprodução de alguns argumentos para fins de melhor

esclarecimento no exame desta Comissão:

A contratação direta desses profissionais pela campanha não atingiria os objetivos

traçados, uma vez que os serviços contratados às empresas mencionadas não se restringem, tão

somente, ao que fora objeto de subcontratação. Todas as empresas contratadas pela campanha,

notadamente quanto ao marketing, publicidade e estratégia de campanha, são marcadas pelo

reconhecimento de mercado. As empresas empenharam outros recursos para além daqueles objeto

da subcontratação, sejam recursos materiais ou seja a própria experiência de seus profissionais.

(...)

Diante do exposto, pois, é que não é possível conceber a contratação direta de cada um

dos profissionais eventualmente subcontratados pelas empresas, seja porque isso implicaria na

necessidade de aquisição de equipamentos (computadores, máquinas, câmeras, softwares), seja

porque não haveria a satisfação de um dos principais aspectos dessa prestação de serviço, qual seja,

os trabalhos de elaboração e implementação de estratégias de criação e disponibilização de

conteúdo, trabalho eminentemente intelectual.

Da análise dos argumentos apresentados, esta Comissão vem esclarecer, mais uma vez, que em

nenhum momento questionou a capacidade ou especialidade das empresas. Entendemos que em uma

campanha dessa dimensão, é natural a contratação de estrategistas de marketing e publicidade (tal como a

empresa POLE POSITION POSICIONAMENTO E PUBLICIDADE EIRELI no caso em tela), bem como a

necessidade de ter empresas especializadas em gravações e produções (tal como a empresa NUCLEO DE

PRODUCAO AUDIOVISUAL EIRELI na presente campanha).

Por conseguinte, natural, a execução de serviços dessa natureza requer o envolvimento de outras

empresas especializadas, portanto, esta Comissão não está questionamento o fato de precisar de contratações

de empresas que dêem suporte àquelas originalmente contratadas.

Superado esse ponto, há que se discorrer acerca do funcionamento da análise da Justiça Eleitoral e

do Ministério Público Eleitoral no tocante às despesas contratadas nas campanhas eleitorais.

Acerca disso, temos o sistema SPCE-Cadastro/2022, desenvolvido pelo TSE, que é utilizado por

todos os prestadores de contas, por meio do qual é registrada toda movimentação financeira e estimada da

campanha. Essas informações inseridas no SPCE permitem a aplicação da análise automática inteligente da

Justiça Eleitoral, por intermédio do confronto com o banco de dados de órgãos de controle, como, por

exemplo, a Secretaria da Receita Federal (empresas inaptas, inativas, encerradas) e a central de controle das

Notas Fiscais Eletrônicas (notas canceladas, emitidas e não declaradas), bem como instituições bancárias

públicas e privadas (suporte para os trabalhos do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Ademais, de modo similar, os dados inseridos no SPCE-Cadastro/2022 permitem a análise
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minuciosa por meio de softwares de controle utilizados pelo Ministério Público Eleitoral, que, a partir da

conciliação das informações cadastradas pelo prestador de contas acerca dos fornecedores/prestadores de

serviço contratados em campanha, é possível gerar os diversos apontamentos quanto aos indícios de

irregularidade, a partir do batimento automático desses dados com outros aspectos externos (beneficiários do

Auxílio Brasil, informações prestadas na RAIS, vínculo de sócios com partidos políticos, dentre outros).

Diante do exposto, vê-se que é inegável que a eficiente e completa fiscalização por parte da Justiça

Eleitoral e Ministério Público Eleitoral (art. 91, Resolução TSE nº 23.607/2019) só é possível a partir do

devido registro das informações dos fornecedores/prestadores de serviço no SPCE (II, §1º, art. 89, Resolução

TSE nº 23.607/2019), a fim de resguardar a correta aplicação dos recursos públicos e o seu destino.

Após as devidas explicações acerca do valor do registro dos fornecedores/prestadores de serviço

diretamente na prestação de contas, temos que ressaltar que, nas contas em exame, o valor total dos gastos

com serviços de publicidade e marketing foram declarados no SPCE-Cadastro/2022 (R$ 4.341.000,00), por

meio do registro de 4 (quatro) empresas mencionadas anteriormente neste tópico.

Entretanto, conforme apontado também no início deste tópico, constatou-se que 43,23% dessas

quatro contratações foram por meio de subcontratações (R$ 1.876.500,00). A título de referência como

exemplo, a empresa POLE POSITION POSICIONAMENTO E PUBLICIDADE EIRELI chegou a emitir

uma nota fiscal no valor de R$ 400.000,00 se referindo à subcontração (ID 10828986 / fl. 13), em

24/08/2022. Lembrando que o total da contratação da POLE POSITION POSICIONAMENTO E

PUBLICIDADE EIRELI foi de R$ 850.000,00 (ou seja, cerca de 47% foi de subcontratação).

Assim, para fins de registro oficial no SPCE, apenas os CNPJs das 4 (quatro) empresas estão

cadastradas, logo, no que tange à fiscalização automática da aplicação dos recursos públicos, apenas essas

empresas foram alcançadas pelas análises tecnológicas da Justiça Eleitoral, as demais, ficaram de fora das

críticas automáticas dos sistemas oficiais.

Diante de tudo quanto foi exposto, esta Comissão entende que, considerando o expressivo montante

de recursos envolvidos, subcontratados, no valor total de R$ 1.876.500,00 (um milhão oitocentos e setenta e

seis mil e quinhentos reais) que responderam por 43,23% do montante das contratações em tela e, do mesmo

modo, representam 26,48% do total das despesas contratadas na campanha, os documentos fiscais das

empresas deveriam ter sido emitidos em nome da candidata (art. 60, caput, Resolução TSE nº 23.607/2019),

ainda que a contratação seja por indicação dos prestadores de serviços primários (POLE POSITION

POSICIONAMENTO E PUBLICIDADE EIRELI, NUCLEO DE PRODUCAO AUDIOVISUAL EIRELI, O2

SOLUÇÕES LTDA, FOCO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA), uma vez que dessa forma, com a finalidade

de resguardar a correta aplicação do Fundo Eleitoral, as empresas (subcontratadas) estariam também

submetidas ao cruzamento de informações e conciliações automáticas produzidas pelos sistemas da Justiça

Eleitoral.

Conclui-se, portanto, que permanece indício de irregularidade, vez que se trata de recursos

públicos cuja aplicação deve se pautar por rigoroso controle e zelo por parte do agente responsável
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para tal, no presente caso a candidata em análise, fato que não ocorreu, haja vista que restou

prejudicada a fiscalização ampla da Justiça Eleitoral, nos termos do inciso II, §1º, art. 89, Resolução

TSE nº 23.607/2019.

Informe-se que as despesas irregulares em tela (R$ 1.876.500,00) representam 26,48% do total

dos gastos eleitorais declarados nas contas em exame.

Embora inexistam elementos suficientes para que, por meio desta análise técnica, com relação ao

ponto sob exame, possa se chegar a uma conclusão assertiva sobre os altos valores pagos com recursos

públicos, o caso em tela revela indício de inobservância dos princípios da razoabilidade e da economicidade

que devem nortear a utilização de recursos públicos, fazendo esta unidade técnica constar nos autos como

informação para que o Ministério Público possa valiar e, se for o caso, adotar as medidas cabíveis em face de

sua competência.

4.14 Ausência de Comprovação do Efetivo Serviço Prestado

Após exame técnico das documentações apresentadas nas circularizações realizadas, mereceu

destaque especial à contratação da empresa FOCO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA (ID 10828994),

uma vez que, da análise da documentação apresentada pela própria empresa em sede de circularização,

verificou-se que o contrato firmado entre a prestadora de contas e a mencionada empresa, no dia 15/08/2022,

teve o objeto específico de “Degravação dos programas eleitorais gratuitos 2022 veiculados nas emissoras

de Televisão”.

Assim, dentre os documentos apresentados pela empresa FOCO PUBLICIDADE E MARKETING

LTDA com relação à composição do custo do serviço prestado, encontram-se dois contratos firmados em

15/08/2022 com Francisco das Chagas da Silva (R$ 30.000,00) e Maiara Felipe Souza Damascena

(R$ 30.000,00) (Anexo III), cujos objetos acordados em ambos foram: Acompanhamento e fiscalização das

inserções e programas veiculados nas emissoras de televisão, pelo período estabelecido das 05h00 às 22h00,

diariamente, para gravação e degravação.

Ainda compondo o material apresentado pela empresa FOCO PUBLICIDADE E MARKETING

LTDA, encontram-se arquivos que demonstram o produto final das degravações objeto da presente

contratação, fruto dos trabalhos executados por Francisco das Chagas da Silva e Maiara Felipe Souza

Damascena.

Diante desses apontamentos, obtidos após a análise do material colhido por meio das circularizações,

solicitamos que fossem apresentadas, por parte da prestadora de contas em exame, manifestação e

comprovações que justificassem a contratação da empresa FOCO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA,

no valor de R$ 190.000,00.

Em resposta, a prestadora de contas, na petição de ID 10862080, apresentou argumentos e, para

melhor esclarecimento no exame desta Comissão, transcrevemos abaixo algumas dessas alegações:

A Empresa Foco desempenhou suas funções técnicas com dinâmica e competência,
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começando a desenvolver o serviço solicitado no início da Propaganda Eleitoral Gratuita, dia 26 de

agosto até o dia 29 de setembro (...)

(...)

Como se vê, a rotina de trabalho não se satisfaz tão somente com o objeto das

subcontratações. Para realizar o acompanhamento de todas as propagandas eleitorais e inserções, a

empresa teve que gravar toda a programação, deixando-a disponível à direção da campanha por um

determinado período de tempo. Também para a realização da degravação, se utiliza equipamento e

softwares próprios.

Os equipamentos e softwares de titularidade da empresa é que possibilitaram que seus

empregados e subcontratados efetuassem a prestação de serviço contratada, tudo sob a direção da

empresa.

A partir dos argumentos apresentados pela prestadora de contas, esta Comissão empreendeu

criteriosa análise no caso em comento e, inicialmente, cabe trazer aqui a composição de custos

apresentada pela empresa contratada:

DESCRIÇÃO FOCO PUBLICIDADE E
MARKETING LTDA

VALOR PAGO PELA PRESTADORA DE CONTAS R$ 190.000,00

CUSTOS INFORMADOS PELA EMPRESA

Subcontratações realizadas pela empresa contratada R$ 60.000,00

Retirada dos sócios da respectiva empresa Não Informado

Tributos R$ 26.040,65

Outras Despesas (alimentação, transporte, combustível, equipamentos, locação) R$ 10.000,00

TOTAL DAS DESPESAS R$ 96.040,65

Valor não coberto na planilha de custos R$ 93.959,35

Percentual sobre o serviço cobrado 49,45%

Após exame técnico desta Comissão, algumas considerações devem ser trazidas:

A candidata alegou que a empresa FOCO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA iniciou seus

trabalhos em 26/08/2022. Com relação às datas de contratação, um ponto relevante a ser mensurado diz

respeito às datas de subcontratação de Francisco das Chagas da Silva e Maiara Felipe Souza Damascena, que

ocorreu em 15/08/2022 (Anexo IV), exatamente a mesma data do contrato firmado entre a candidata e a

FOCO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. Tal constatação afasta a hipótese de que a empresa poderia

ter desenvolvido qualquer atividade sem as duas subcontratações mencionadas.

Outro ponto trazido pela candidata expõe detalhamento do trabalho desempenhado pela empresa
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FOCO. Ocorre que, da leitura dos subcontratos firmados fica claro que os serviços descritos pela prestadora

de contas são similares com o objeto de ambas subcontratações, qual seja: “Degravação dos programas

eleitorais gratuitos 2022 veiculados nas emissoras de Televisão”.

Outra alegação trazida pela candidata é de que a empresa teve que gravar toda a documentação,

deixando-a disponível à direção da campanha. Ocorre que, ainda da leitura dos subcontratos, está registrado

que era de responsabilidade de Francisco das Chagas da Silva e de Maiara Felipe Souza Damascena o envio,

quando solicitado pelo advogado da presente campanha, diretamente para o email do advogado, de todas as

inserções e programas veiculados nas emissoras de televisão para análise técnica por meios de vídeos com

degravação. Ou seja, os serviços de alta responsabilidade mencionada pela candidata eram, na verdade,

executados em sua totalidade apenas pelas duas pessoas físicas subcontratadas.

A candidata afirma, ainda, que os equipamentos e software de titularidade da empresa é que

possibilitaram a realização dos serviços pelas pessoas físicas subcontratadas. De fato, entendemos que é

essencial, na execução de um serviço tão específico e técnico, a utilização de equipamentos, razão pela qual,

na planilha de custos apresentada pela empresa, não estamos questionando o custo que ela colocou

relacionados a equipamentos e locação (caso seja locação de equipamentos).

Diante do exposto, após análise técnica da documentação juntada aos autos, considerando a planilha

de custos apresentada pela empresa FOCO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, considerando ainda

que os serviços confirmados pela candidata restaram comprovados e que foram realizados totalmente pelas

duas pessoas físicas subcontratadas (Francisco das Chagas da Silva e Maiara Felipe Souza Damascena),

considerando, também, a ausência de documentos, cotações e orçamentos (produzidos à época da

contratação), esta Comissão entende que persiste a irregularidade em tela, uma vez que não há elementos

probatórios de natureza técnica ou material capazes de justificar a contratação no valor de

R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), para fins de observância do art. 60, caput e §3º, da

Resolução TSE nº 23.607/2019.

Importa ressaltar que a aplicação de recursos públicos deve seguir um rigoroso controle e zelo

por parte dos prestadores de contas, fato que não ocorreu no presente, dada a malversação de Recurso

do Fundo Eleitoral, razão pela qual, opina-se pela devolução de R$ 93.959,35 ao Tesouro Nacional, no

caso de decisão judicial.

5. CONCLUSÃO

Diante do resultado dos exames técnicos empreendidos, e considerando a existência das

irregularidades apontadas nos itens 4.1 a 4.16 deste Parecer, esta unidade técnica se manifesta pela

DESAPROVAÇÃO das contas em exame, com fundamento no art. 74, III, Resolução TSE nº 23.607/2019,

tendo em vista a existência de falhas que, analisadas em conjunto comprometeram a integralidade e a

confiabilidade das contas ora apresentadas:

QUADRO RESUMO
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IMPROPRIEDADES
/IRREGULARIDADES

ITENS
CLASSIFICAÇ

ÃO DO
RECURSO

VALOR (R$) %
PASSÍVEL DE

RECOLHIMENTO

Dados Omitidos na Prestação de
Contas (parte 1)

4.2 Fundo Eleitoral 6.140,00 0,09% NÃO

Contratação Direta de Pessoa
Física

4.10 Fundo Eleitoral 83.000,00 1,17% NÃO

Despesas com Serviços
Advocatícios

4.13 Fundo Eleitoral 415.389,00 5,84% NÃO

Identificação de Subcontratações
em Alto Montante

4.15 Fundo Eleitoral 1.876.500,00 26,39% NÃO

TOTAL (R$) – Não passível de recolhimento 2.381.029,00

33,49%

(EM RELAÇÃO AO MONTANTE
DE GASTOS)

Despesas com Combustível 4.3 Fundo Eleitoral 9.238,75 0,13% SIM

Locação de Veículos 4.4 Fundo Eleitoral 28.144,96 0,40% SIM

Pagamento de Encargos Oriundos
de Inadimplência

4.5 Fundo Eleitoral 3.171,84 0,04% SIM

Atividade de militância e
mobilização de rua

4.6 Fundo Eleitoral 81.304,00 1,14% SIM

Fogos de Artifício 4.7 Fundo Eleitoral 5.900,00 0,08% SIM

Locação de Veículos com
Motorista

4.9 Fundo Eleitoral 151.200,00 2,13% SIM

Despesa com Pagamento de
Diárias de Transporte de
Passageiros

4.10 Fundo Eleitoral 5.000,00 0,07% SIM

Contratações após a Campanha
Eleitoral

4.12 Fundo Eleitoral 477.362,58 6,71% SIM

Ausência de Comprovação do
Efetivo Serviço Prestado

4.14 Fundo Eleitoral 93.959,35 1,32% SIM

TOTAL passível de recolhimento 855.281,48 12,03%

VALOR TOTAL DAS IMPROPRIEDADES /
IRREGULADIDADES

3.236.310,48
45,52%

Por fim, ressalta-se que, em sendo proferida decisão corroborando entendimento manifestado nos

itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12 e 4.14 deste Parecer, opina-se pela devolução do montante de

R$ 855.281,48 (oitocentos e cinquenta e cinco reais, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos

(setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) ao Tesouro

Nacional, mediante emissão de Gruia de Recolhimento da União – GRU, conforme dispõe o art. 79, § 1º, da

Resolução em comento.

À consideração superior.
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DEVANIA ARAUJO DE FIGUEIREDO VARELLA
Analista de Contas – CACE 2022

JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA
Analista de Contas – CACE 2022

SINVAL DE ANDRADE VASCONCELLOS
Analista de Contas– CACE 2022

De acordo:

Cumpre esclarecer que, já tendo se pronunciado a Unidade Técnica e não havendo novas

irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade de manifestação ao

prestador de contas, nos termos fixados no art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não é válido, doravante,

o envio contas retificadoras voluntárias, nos termos do art. 71, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Cumpre-nos esclarecer que a análise técnica das contas eleitorais está vinculada, em regra, às

informações e comprovantes apresentados, à movimentação financeira contida nos extratos bancários, à

eventuais informações prestadas voluntariamente por terceiros e às críticas automáticas obtidas nos sistemas

do TSE, sem prejuízo de surgirem novos elementos decorrentes das ações do Ministério Público, da Justiça

Eleitoral e de outros Poderes Públicos.

Sigam os autos à Secretaria Judiciária, para as demais providências cabíveis.

EMMANUEL M. PIRES DOS ANJOS
(datado e assinado eletronicamente no PJe)

ELIAS ALVES DE SOUSA
(datado e assinado eletronicamente no PJe)

Analistas Revisores da CACE/2022
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