
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

COMISSÃO DE ANÁLISE DE CONTAS ELEITORAIS /2022 
 
PROCESSO Nº: 0601066-33.2022.6.20.0000 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2022. 
PRESTADOR: JOSÉ IVANILSON ALVES DE OLIVEIRA – 44444 – DEPUTADO ESTADUAL – RIO GRANDE 
DO NORTE/RN 
CNPJ: 47.555.216/0001-87 Nº CONTROLE: 444440700000RN1725309 
DATA ENTREGA: 14/11/2022 às 18:28:49 DATA GERAÇÃO: 22/11/2022 às 09:41:44 
PARTIDO POLÍTICO: UNIÃO TIPO: FINAL - RETIFICADORA 

 

PARECER TÉCNICO COMPLEMENTAR 
 

Em cumprimento ao Despacho do Relator (ID 10863603), esta comissão apresenta os 
seguintes exames técnicos relativos às irregularidades reportadas no Parecer Técnico (ID 
10860074), haja vista os documentos juntados por meio da Petição de ID 10861981. 
 

NOVA IRREGULARIDADE APONTADA NO PARECER TÉCNICO: 

1. (Item 3.1) Solicitou-se o Contrato de prestação de serviços contábeis para fins de análise 
pormenorizada, tendo em vista que a nota fiscal não continha detalhes da contratação, como 
a delimitação do período. O documento foi apresentado no ID 10849830 (fls. 14-16) em sede 
de diligência. 

Posteriormente, o prestador de contas aduziu na petição ID 10861997 que “a 
Resolução n. 23.607/2019-TSE obrigou o candidato a indicar no SPCE, tanto na prestação de 
contas parcial quanto na final o profissional contábil responsável”, o que justificaria a 
contratação após a eleição. Sobre o prazo final indeterminado do contrato, disse que “de 
fato, o prazo final é indeterminado, mas delimita expressa e claramente que se refere à 
prestação de contas eleitorais do candidato.” 

Em que pese a nova informação do candidato, no contrato apresentado no documento ID 
10849830 (fls. 14-16), restou ajustado, na Cláusula 5ª, que a vigência da contratação seria 
indeterminada, ultrapassando assim o prazo limite de 02/10/2022, condição em desacordo 
com os artigos 35 e 36 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 

Dessa forma, considerando que para o cálculo do valor pago de forma irregular é necessária a 
fixação de termo final do contrato e que não há como prever a data do trânsito em julgado 
da presente prestação de contas, sugere-se que seja fixada a data limite para julgamento dos 
processos de prestação de contas dos eleitos (15/12/2022) como termo final. 

Memória de cálculo: 

VALOR CONTRATADO: R$ 50.000,00 

INÍCIO DO CONTRATO: 16/08/2022 



TÉRMINO DO CONTRATO: 15/12/2022 

PERÍODO CONTRATUAL REGULAR: 16/08/2022 a 02/10/2022 (48 dias) 

PERÍODO CONTRATUAL IRREGULAR: 03/10/2022 a 15/12/2022 (74 dias) 

TOTAL PERÍODO CONTRATUAL= 122 dias 

(QTE PERÍODO IRREGULAR/TOTAL DO PERÍODO CONTRATUAL) * 100 

(74/122)*100 = 60,65% de R$ 50.000,00 

VALOR NÃO COMPROVADO: R$ 30.325,00 

Entende-se que persiste a irregularidade na despesa em questão (R$ 30.325,00). 

 

DEMAIS IRREGULARIDADES JÁ APONTADAS NO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS: 

2. (Item 3.2) No que se refere às notas fiscais da empresa BELLA EVENTOS EIRELI para a 
subcontratação de veículos, informou-se na petição ID 10861997 que o período eleitoral de 
vigência se fez durante o período eleitoral, do dia 16 de agosto à 2 de outubro. Ainda, com 
relação aos paredões, os gastos com motorista e combustível eram de responsabilidade do 
proprietário. De igual forma, quanto aos combustíveis, os contratos dos veículos de apoio. 
Informou-se, por fim, a juntada dos documentos pessoais, dos veículos, comprovantes de 
pagamento e itinerários. 

Em sede de prestação de contas final retificadora, o prestador de contas apresentou a Nota 
de Locação, contendo apenas a quantidade dos veículos (ID 10849797). Os contratos foram 
juntados no ID 10849830 (fls. 144-165). 

No Parecer conclusivo constatou-se que a irregularidade atingiu a monta de R$ 59.500,00, 
sendo que R$ 53.500,00 foi custeada com verbas públicas. 

Em seguida, o prestador de contas juntou no documento ID 10861983 nota explicativa com 
valores das notas fiscais, valores pagos aos subcontratados e itinerários com regiões de 
atuação dos veículos. 

Inicialmente, quanto à vigência dos contratos, foram utilizados documentos padrões, com a 
seguinte informação na cláusula 1º, do objeto: “O presente contrato tem por objeto a locação 
de veículo para evento político.” Dessa forma, não há como precisar se um veículo fora 
locado para evento específico, ou mais de um, como um paredão, por exemplo, ou para uma 
temporada. 

Quanto aos gastos com combustível e motorista, no parágrafo único da cláusula 3º, 
registrou-se: “combustível utilizado será por conta do contratado”. Não há menção à inclusão 
do serviço de motorista nos contratos. Verificou-se a locação de 14 veículos para a 
campanha, mas a contratação de apenas 5 motoristas. 

A relação de itinerários apresentada é vazia (ID 10861983, fl. 1), constando apenas as regiões 
de atuação dos veículos, sem o detalhamento das distâncias percorridas e das datas. 

Dessa forma, mesmo considerando a nova documentação acostada ao ID 10861983, somada 
aos documentos IDs 10828784 e 10849797 (notas fiscais) e 10849830 (contratos), mantém-
se o entendimento da não comprovação da despesa por não atender à determinação do art. 
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 



Por oportuno, verificou-se algumas inconsistências após a análise da petição ID 10861997 e 
documentos: 

 Em que pese constar nos contratos despesas com combustível de 
responsabilidade dos proprietários (ID 10849830 – pág. 150/151 e 174/175), 
identificou-se no Parecer conclusivo (item 3.8) gastos com abastecimento de 
veículos locados custeados com verbas públicas; 

 Não foi possível aferir a propriedade do veículo de placas HXF-0882 (contrato 
de locação ID 10849830 – pág. 162/163 e comprovante de propriedade ID 
10861893 – pág. 31/34); 

 Não foi juntado aos autos a documentação referente ao veículo RLS-2I10 
(contrato ID 10849830 – pág. 174/175 ). 

 

3. (Item 3.3) Quanto à locação de espaço à empresa BELLA EVENTOS EIRELI (ID 10849804) o 
candidato esclareceu que “o período de vigência, conforme consta em contrato, se faz para 
um evento político, num único dia”. Juntou no documento ID 10861984 o comprovante de 
pagamento e cópia da página da subcontratada nas redes sociais. 

Verifica-se que não foi apresentada a documentação do imóvel. 

Dessa forma, não é possível comprovar se o mesmo de fato integram o rol dos bens do 
fornecedor, havendo, portanto, a possibilidade de interposição de pessoa detentora de bem 
(imóvel) para a consecução da atividade contratada com a empresa BELLA EVENTOS EIRELI, o 
que denotaria, em tese, ausência de capacidade operativa. 

Entende-se, assim, que persiste a irregularidade na despesa em questão (R$ 375,00). 

 

4. (Item 3.4) Com relação a subcontratação de pessoal, o prestador de contas disse que “o 
período de vigência, conforme consta em contratos, se fez durante o período eleitoral, que 
correspondeu do dia 16 de agosto à 02 de outubro.” Ainda, que “alguns casos em específico 
foi com relação a contratação de diárias, para um único dia de trabalho.” 

Em seguida, trouxe na fl. 10 da Petição (ID 10861997) a função específica de cada profissional 
contratado, apresentando médias de carga horária. Ao final, informou a juntada dos 
contratos firmados (ID’s 10861985, 10861986, 10861987 e 10861988). 

Quanto à vigência, em que pese o esforço argumentativo do prestador de contas, os 
contratos são vagos, não sendo possível precisar se foram firmados por temporada ou por 
diárias, nem a quantidade de dias, nesse último caso. 

Foram informadas médias aproximadas de carga horária, contrariando o art. 35, § 12 da 
norma regulamentadora. 

Ademais, verificou-se a seguinte divergência: informou-se a contratação de 5 motoristas 
quando houve locação de 14 veículos sem o registro de inclusão de motoristas nos contratos. 

Assim, entende-se que persiste a irregularidade na despesa em questão (R$ 73.547,50). 

 

5. (Item 3.5) O prestador de contas informou também que as despesas com aluguel de palco 
e decoração, ornamentação, iluminação e sonorização ocorreram em diversos eventos e em 



diversas cidades. Juntou no ID 10861989 nota explicativa com os gastos referentes à despesa 
em questão. 

O referido documento, elaborado pelo prestador de contas, não atende à exigência do art. 60 
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 

Analisando as notas fiscais das despesas (Ids 10849804 – NF nº 297 e 10849808 – NF nº 322) 
verificou-se também a seguinte inconsistência: 

 A NF 297 faz referência à “locação de palco para um evento político”. Na nota 
explicativa encartada no ID 10861989 o prestador de contas faz o registro de 2 
locações de palco. O valor da locação (R$ 4.166,66) é superior ao mesmo valor 
apresentado na nota que explicativa que faz menção à NF 322 (R$ 2.250,00). 

Ademais, não foram apresentadas novas provas materiais das despesas, as fotografias 
anteriormente apresentadas demonstram eventos simples, como reportado no Parecer 
precedente. 

Entende-se que persiste a irregularidade na despesa em questão (R$ 31.250,00). 

 

6. (Item 3.6) Quanto à aquisição de material gráfico e o número de militantes 
subcontratados, justificou-se que o pessoal e o material foram utilizados durante os 47 dias 
de campanha, com distribuição gradual em todas as regiões do Estado. 

Importante esclarecer que esta comissão, com a evolução na análise das contas eleitorais e 
em debates realizados sobre a despesa em questão, passou a utilizar a média de contratação 
para publicidade por materiais gráficos e por adesivos no Estado do Rio Grande do Norte, 
para o cargo de Deputado Estadual, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), obtida no site 
“https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/dadosabertos-tse-jus-br-dataset-prestacao-de-
contas-eleitorais-2022”. 

Considerando o gasto de R$ 16.000,00, dentro da média, tem-se como regular a despesa. 

  

7. (Item 3.7) No que se refere ao serviço de marketing, no valor total de R$ 50.000,00, o 
prestador de contas se resumiu a informar a regularidade do contrato, trazendo comparativo 
do valor da despesa com outros candidatos. 

Com a juntada da documentação de ID 10861991, que apresenta o plano de comunicação 
executado durante a campanha eleitoral do candidato, resta atendida a determinação do art. 
60, de modo que a despesa passa a ser entendida como regular. 

 

8. (Item 3.8) Com relação às despesas com combustível, o prestador de contas trouxe na 
petição ID 10861997 que houve equívoco no contrato de locação de veículos. Disse que, 
apesar de restar acordado nos contratos que as despesas com combustível seria de 
responsabilidade dos contratados, houve erro material, de modo para os veículos de apoio os 
abastecimentos ocorreram por conta do candidato. 

Nesse aspecto, não há elementos suficientes que tragam segurança a esse analista para 
corroborar com o alegado erro material, uma vez que no documento formal da despesa 
consta expressamente o registro da despesa com combustível por conta do contratado, e não 
do candidato. 



Já no que diz respeito aos abastecimentos do veículo de placa RLS-2I10, também entende-se 
que não há suporte para aceitação dos argumentos apresentados. 

Em rápida análise, foi informado que o veículo tem consumo médio de 1L de combustível por 
cada 10km rodados. No dia 29/09 foram abastecidos 53 litros às 13h58, garantindo, assim, 
autonomia de, no mínimo, 500km. 

Informou-se que, naquele dia, objetivou-se entregar material na região litorânea (Tibau, 
Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue e circunscrições). Pelo aplicativo Google Maps, 
verifica-se que Grossos fica aproximadamente 50km distante de Mossoró e Porto do Mangue 
fica aproximadamente 60km distante de Grossos. 

Considerando os horários dos abastecimentos, 13h58 do dia 29/09 e 7h18 do dia 30/09, o 
trecho percorrido, com necessidade de utilização de balsa, inclusive, e o tempo dispendido 
com a entrega do material, é possível concluir que a viagem não compreendeu locais 
afastados da zona urbana dos municípios. 

Dessa forma, mantém-se o entendimento de não comprovação da despesa com combustíveis 
(R$ 9.682,96). 

 

CONCLUSÃO 

 Diante dessas constatações, esta Comissão altera seu posicionamento apenas para 
considerar sanadas as inconsistências reportadas nos itens 3.6 e 3.7 do Parecer precedente, 
passando a ser passível de devolução ao erário a quantia de R$ 198.680,46 (cento e noventa 
e oito mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), permanecendo a 
manifestação pela DESAPROVAÇÃO das contas em exame. 

 
Natal/RN, 6 de dezembro de 2022. 

 
À consideração do Senhor Relator. 

 
 
 
 

LUÍS CLÁUDIO BEZERRA RODRIGUES 
Membro da Comissão de Análise de Contas Eleitorais 

 
 

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

BRUNA CAROLLINE AZEVEDO DOS ANJOS 
(Assinatura eletrônica PJe) 

Revisora – Comissão de Análise de Contas Eleitorais 
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