
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2022

PROCESSO Nº: 06011711020226200000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2022.
PRESTADOR : TEREZINHA MAIA - 22123 - DEPUTADO ESTADUAL - RIO GRANDE DO NORTE - RN
CNPJ: 47.428.330/0001-46 Nº CONTROLE: 221230700000RN1868709
DATA ENTREGA: 01/11/2022 às 17:16:45 DATA GERAÇÃO: 25/11/2022 às 16:18:47
PARTIDO POLÍTICO: PL TIPO: FINAL

PARECER  TÉCNICO 

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  n.º  9.504,  de  30  de  setembro  de  1997,  e  pela
Resolução TSE n.º 23.607/2019.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 A tabela  a  seguir  apresenta  o  resumo  das  movimentações  financeira  e  estimada  declaradas  na
prestação de contas em exame, conforme extrato de contas contido no ID 10857922:

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

Estimável em dinheiro 9.900,00 9.900,00 0,00

Fundo Eleitoral 0,00 0,00 0,00

Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos 398.111,00 398.109,45 1,55

Outras informações

Recursos de origem não identificada R$ 0,00

Dívida de Campanha R$ 0,00

2. DILIGÊNCIAS

2.1 Após  a  análise  inicial,  o  prestador  de  contas  foi  intimado  para  se  manifestar  sobre  o  Relatório
preliminar para expedição de diligências (ID 10854382) e,  dentro do prazo regulamentar, os documentos
contidos no ID. 10857976.

2.2 O resultado  da análise  de  toda a  documentação trazida aos  autos  será  objeto  de  abordagem em
seguida, dentro dos tópicos relacionados. 

3. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



3.1 Em sede de diligência foi  reportado, no item 1 (Crítica 1.1.1.  PTE), sobre o descumprimento da
entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral:

RECURSOS ARRECADADOS COM ENVIO INTEMPESTIVO

Nº
CONTROLE

DATA DE
RECEBIMENTO

DA DOAÇÃO
FINANCEIRA

DATA DE
ENVIO

CNPJ / CPF NOME
RECIBO

ELEITORAL
³

TIPO
ENTREGA

¹ VALOR
R$

² % 

 
221230700000
RN0920720

19/09/2022 29/09/2022 029.633.564-98

CLENIO
EMANUEL
MENESES

PAIVA

221230700000
RN000035E

Relatório
Financeiro

1.000,00 0,25

Resultado do Exame Técnico:

A defendente admitiu a falha ao declarar ausência de má-fé de sua parte pela intempestividade da
ação citada que, na sua ótica, não resulta em prejuízos à transparência das contas e ao controle da Justiça
Eleitoral.

Entretanto, trata-se  de  falha  insanável  que  revela  inconsistência  caracterizada  pela  omissão  de
informação que obsta o controle concomitante pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, podendo
repercutir na regularidade das contas finais, nos termos do art. 47, §7º, Res. TSE nº 23.607/2019.

Convém registrar que o valor da referida doação representa 0,25% do total de receitas da prestação
de contas em exame. 

3.2 As prestações de contas parcial e final foram entregues tempestivamente. (IDs 10768512 e 10857922)

3.3 O instrumento de procuração para constituição de advogado consta no ID 10793331, em atendimento
ao disposto nos artigos 48, § 1º e 53, II, alínea “f” da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Foram identificadas 03 contas-correntes abertas pelo prestador de contas. A movimentação financeira
declarada na prestação de contas transitou pelas contas bancárias de campanha, conforme demonstrado nos
estratos bancários constantes dos IDs 10857982, 10830931, 10830932 e 10830933

BANCO AGÊNCIA CONTA DATA DE ABERTURA FONTE/ORIGEM DOS RECURSOS

104 - CEF 3470 3000012261 12/08/2022 Outros Recursos

104 - CEF 3470 3000012148 09/08/2022 Fundo Especial

104 - CEF 3470 3000012253 12/08/2022 Fundo Partidário

4.2 As contas específicas para o Fundo Partidário (FP) e para o Fundo Especial do Financiamento de
Campanha (FEFC) não receberam movimentação, situação compatível com a ausência de registro de receitas
provenientes das referidas origens.



5. ANÁLISE DA REGULARIDADE DAS RECEITAS E DOS GASTOS ELEITORAIS

5.1 No item 5 do relatório preliminar (ref. Crítica 9.5 PTE) foi apontada a extrapolação do limite de 20%
de gastos com aluguel de veículos em relação ao total dos gastos de campanha contratados, infringindo o que
dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Total de gastos
contratados

Limite de 20%
Total de gastos com aluguel

de veículos
Valor excedente ao

limite permitido 
% de gastos efetivamente

realizados com aluguel de veículos

R$ 398.109,45 R$ 79.627,89 R$ 116.400,00 R$ 36.772,11 29,24%

Resultado do Exame Técnico:
 
Em  resposta,  a  candidata  informou  ter  retificado  uma  das  despesas  com  aluguel  de  veículos

automotores na Prestação de Contas Retificadora, antes classificada como [...] aluguel de “PALANQUE DE

SOM OU CARRO DE SOM”, quando, no entanto, este deveria ter sido rotulado como “PUBLICIDADE DE

CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA”, posto que não se tratava do aluguel de um veículo para o uso da

campanha, mas sim da contratação de um serviço de publicidade da campanha (sonorização de comícios

através de carro de som) de “Aluguel de palanque de som ou carro de som”, pois tratava-se de contratação

de um serviço de publicidade da campanha”. Apresentou, ainda, os documentos anexados nos IDs 10858822
e 10858782, que corroboram com seus esclarecimentos. 

Entretanto,  verifica-se  que  após  se  deduzir  o  valor  de  R$  35.000,00  correspondente  à  referida
despesa, resta ainda um excedente de R$ 1.772,11 (mil setecentos e setenta e dois reais e onze centavos),
traduzida em extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, em descumprimento do que dispõe o
art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O valor da citada irregularidade representa percentual de  0,45% em relação ao total de gastos da
campanha.

5.2 Com relação ao item 6.1 do relatório preliminar (Crítica 10.11), foram apontadas receitas registradas
na prestação de contas, sem a identificação dos respectivos créditos na movimentação financeira demonstrada
nos extratos bancários:

RECEITAS REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, MAS SEM LANÇAMENTOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS

DATA OPERAÇÃO VALOR CPF NOME
DOCUMENTO 

(ID NO PJE)

19/09/22 Doação recebida 1.000,00 130.978.904-59 FERNANDO F. OLIVEIRA 10831002

22/09/22 Doação recebida 5.000,00 053.766.373-87 DIVALTER PEREIRA S. DANTAS 10830958

22/09/22 Doação recebida 5.000,00 373.363.244-15 JOSÉ L. CASSIMIRO ARAÚJO 10830960

Resultado da análise:

Em resposta, a candidata limitou-se a afirmar que todas as receitas da prestação de contas constariam
em tais extratos, no entanto não identificou quais créditos dentre os lançamentos bancários.

Não  tendo  sido  detectados  os  respectivos  lançamentos  na  movimentação  bancária,  remanesce
inconsistência  traduzida  em  indício  de  recebimento  de  recursos  financeiros  não  transitados  pela  conta
bancária, cujo valor (R$ 11.000,00), com potencial de impactar na regularidade das contas e podendo atrair os



efeitos do art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Entretanto, o seu valor monetário representa 2,76% em
relação ao montante de recursos movimentados na campanha, de forma que tal circunstância será avaliada em
conjunto com outras inconsistências, na conclusão técnica.

5.3 Conforme item 6.2 do relatório preliminar (Crítica 10.11), foram detectados lançamentos nos extratos
bancários sem registros na prestação de contas:

LANÇAMENTOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS SEM REGISTROS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal – Agência: 347 –  Conta: 12261

Lançamento bancário Contraparte Inconsistência

Data Nº doc. Operação Valor R$ Cpf/Cnpj Nome Banco Agência Conta

20/09/22 201157
Débito

(TRF entre
contas)

2.000,00
17.689.65
8/0001-55

Dois K Construções
e Empreendimento

CEF 1069
300000
21532

Não identificado
registro na

prestação de conta

21/09/22 211613
Débito

(TRF entre
contas)

2.000,00
17.689.65
8/0001-55

Dois K Construções
e Empreendimento

CEF 1069
300000
21532

Não identificado
registro na

prestação de conta

Resultado da análise:

Nada foi trazido ou retificado, permanecendo inconsistência traduzida em omissão indícios omissão
de  despesa  detectada  por  meio  de  conferência  da  movimentação  bancária,  revelando,  portanto,
descumprimento ao disposto no art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

O valor da irregularidade em tela (R$ 4.000,00) representa 1,00% do montante de gastos da prestação
de contas em exame.

5.4 Nos itens 7 e 8 (Críticas 13.7 e 13.8 PTE), solicitou-se manifestação acerca da realização de um
evento sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, em desacordo com o disposto no art. 30, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, o que impossibilitou a sua fiscalização e sem a informação do total de receita.

 NOME DO EVENTO DATA DOCUMENTO

 ALMOÇO DE ADESÃO DEP. ESTADUAL TEREZINHA MAIA 20/09/2022  ID 10830873

Resultado do Exame Técnico

Após  a  diligência,  a  prestadora  de  contas  apresentou  cópias  de  documentos  que  comprovam  a
comunicação previa ao TRE/RN, em tempo hábil, conforme se vê no ID 10858817, sanando a falha.

5.5 Com  relação  ao  item  9  do  relatório  preliminar  (Crítica  13.9  PTE)  foi  solicitado  à  candidata  a
apresentação de comprovantes de depósito bancário relativo à doação registrada na Prestação de Contas, feita
por NIEDJA PAULA GOMES, no valor de R$ 20.000,00.

 DOADORES SELECIONADOS
CPF NOME VALOR (R$) INCONSISTÊNCIA

 057.590.004-03 NIEDJA PAULA GOMES 20.000,00 DOAÇÃO NÃO REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS



Resultado do Exame Técnico

Em resposta, foi procedida a retificação da prestação de contas, referente ao CPF da real doadora
(ROSA MARIA PEREIRA MENDES ALVES), conforme evidenciado no Relatório de Recursos Arrecadados
(ID 10858777). 

Em nova análise,  verificou-se que inexiste,  nos  extratos  bancários,  crédito bancário em nome de
NIEDJA PAULA GOMES. Por sua vez, foi identificada transferência bancária realizada por ROSA MARIA
PEREIRA MENDES ALVES, corroborando com a retificação realizada, possivelmente decorrente de erro de
informação na prestação de contas original, mas que foi sanada nas contas retificadoras.

5.6 As demais  receitas e  os  gastos  eleitorais  estimáveis/financeiros  declarados nas  contas  em exame
foram comprovados regularmente.

5.7 Não  foram  detectados  recebimentos  de  fontes  vedadas  ou  não  identificadas,  hipóteses  de
irregularidades previstas nos artigos 31 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5.8 Os itens 10 e 11 daquele relatório preliminar (Crítica 14.7 PTE), apontaram divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas final e as da parcial, mas não informados
à época, bem como sobre gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas  parcial,  frustrando a  execução  tempestiva  das  medidas  de  controle  concomitante,  transparência  e
fiscalização:

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

DATA DA
DESPESA

CONTA
CNPJ DO

FORNECEDOR
NOME DO FORNECEDOR PARCIAL (R$) FINAL (R$) %¹

 16/08/2022
Atividades de 
militância e 
mobilização de rua

096.803.334-26
EDSON RODRIGUES 
MONTEIRO

1.500,00 100,00

 16/08/2022
Atividades de 
militância e 
mobilização de rua

124.209.554-39
BEATRIZ SILVA DOS 
SANTOS

1.500,00 100,00

 16/08/2022 Serviços advocatícios 14.479.546/0001-81
HOLANDA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS

30.000,00 10.000,00 66,67

 16/08/2022
Cessão ou locação de 
veículos

422.436.454-91
GENILSON GOMES DOS 
SANTOS

22.000,00 100,00

 16/08/2022
Publicidade por 
materiais impressos

70.162.680/0001-25
NOVA ARTE COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI

126.700,00 116.200,00 8,29

¹ Representatividade da variação encontrada do valor agrupado por fornecedor e conta

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

DATA
Nº DOC.
FISCAL

FORNECEDOR VALOR (R$) %¹

 16/08/2022 001 DIOGO EDSON ROSA HOLANDA 22.000,00 5,53
¹ Representatividade da variação encontrada

Resultado do Exame Técnico

Com relação aos prestadores de serviços EDSON RODRIGUES MONTEIRO e BEATRIZ SILVA
DOS SANTOS, a candidata informa que houve desistência dos serviços por parte desses dois trabalhadores e



que tais serviços, de fato, não foram prestados e nem contabilizados, causando assim diferença entre as duas
prestações de contas (ID 10857985).

No  tocante  à  HOLANDA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS  e  à  NOVA  ARTE  COMERCIO  E
SERVIÇOS EIRELI,  houve  um ajuste  de  valores  a  menor  para  ambos,  conforme aditivos  anexados  na
prestação de contas (ID 10858827 e 10857986).

E com relação a GENILSON GOMES DOS SANTOS e DIOGO EDSON ROSA HOLANDA, trata-
se de cessão e locação de veículo do primeiro para o segundo, em decorrência do veículo em questão estar na
posse deste segundo, nos termos do contrato ID 10858803. 

Em que pesem tais esclarecimentos, não foi detectada Prestação de Contas Retificadora da Parcial,
eventualmente  encaminhada  voluntariamente  em  tempo  hábil  à  época  pela  candidata,  ocasião  em  que
deveriam ser anexados os esclarecimentos e a documentação que comprovassem as alterações realizadas. A
candidata só o fez nesta ocasião, em face de ter sido notificada a se manifestar sobre as inconsistências ora
detectadas nas contas finais.

Portanto,  remanesce  irregularidade  revelada  pela  ausência  de  retificação  das  contas  parciais  em
tempo hábil, traduzindo-se em descumprimento do que prescreve o § 6º do Art. 47, c/o o inciso II do art. 71
da  Resolução  TSE  nº  23.607/2022,  frustrando  a  efetiva  execução  tempestiva  das  medidas  de  controle
concomitante, transparência e fiscalização. 

6. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES DE DOADORES E FORNECEDORES

6.1 Foi apontado no item 2 do relatório preliminar (Crítica 4.16. PTE) recebimento de doação realizada
por pessoa física, cuja renda formal conhecida era incompatível com a doação realizada, o que poderia indicar
ausência de capacidade econômica para realizar a doação.

Após a diligência, o prestador de contas juntou petição contendo justificativas, bem como anexou
documentos que demonstram a capacidade econômica dos doadores, conforme se observa nos IDs 10857978,
10857979 e 10857980, a irregularidade apontada.

6.2 Com relação aos itens 3 e 4 (Críticas  6.9 e 6.16  PTE), mediante dados da prestação de contas com a
base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e com a das Juntas Comerciais (CNE), foi informado
ao  prestador  de  contas  acerca  de  possíveis  inconsistências  quanto  à  situação  fiscal  de  fornecedor  e/ou
indicação de informação de empresa inexistente como fornecedora da campanha eleitoral e a consequente
omissão do gasto efetivamente realizado:

 DESPESAS COM SITUAÇÃO CADASTRAL INCONSISTENTE

DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR
VALOR

(R$)¹
%²

SIT. DA EMPR. NA
RECEITA
FEDERAL

DATA
SITUAÇÃO

RFB

 22/08/2022 06.091.561/0001-20
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA 
DOS FUNCIONÁRIOS DOS 
CORREIOS ARCO RN

1.000,00 0,25 Inapta 17/01/2022

¹ Valor total das despesas registradas ² Representatividade das despesas em relação ao valor total 

A candidata justificou,  em sua retificadora pós-diligência,  que se  trata  de um aluguel  do espaço
daquela associação feito por um dia para a realização do lançamento de sua campanha, tendo sido anexado
aos autos o contrato, e comprovantes de pagamentos, não podendo ser esta requerente responsabilizada pela



situação cadastral da contratada.

Entretanto, persiste não elidida a inconsistência,  visto que o fornecedor encontra-se com situação
INAPTA,  conforme  consulta  em  anexo  feita  ao  site  da  Secretaria  da  Receita  Federal
(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp),.

Resultado do exame técnico:

De  qualquer  sorte,  as  inconsistências  abordadas  nos  itens  6.1  e  6.2  caracterizam  indícios  de
irregularidades relacionados à situação de doadores e fornecedores, mantidos aqui como informação para
análise do Ministério Público e, se for caso, promoção das medidas cabíveis em face do que dispõe o art. 91
da  Resolução  TSE no  23.607/2019,  não  sendo  considerada  neste  momento  para  efeito  da  manifestação
conclusiva deste parecer.

 

7. CONCLUSÃO

Diante do resultado dos exames técnicos empreendidos, restaram inconsistências conforme reportado
nos itens 3.1, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.8, que, analisadas no conjunto das contas apresentadas, comprometem a sua
confiabilidade e regularidade como um todo, razão pela qual opina-se pela Desaprovação das contas, com
fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É o Parecer.

MARIA MARLY FRUTUOSO
(assinatura eletrônica)

Analista das contas – CACE/2022

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

Por fim, faz-se premente registrar que a análise técnica das contas está adstrita, em regra, às informações e
documentação  apresentadas,  à  movimentação  financeira  retratada  nos  extratos  bancários,  a  eventuais  informações
prestadas voluntariamente por terceiros e às críticas automatizadas derivadas do batimento entre os bancos de dados
armazenados nos sistemas da Justiça Eleitoral e aqueles geridos pelos órgãos públicos com ela conveniados, o que não
afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos delas decorrentes, por meio das competentes ações, que, por sua
vez, poderão redundar na aplicação de penalidades, segundo a legislação atinente à espécie.

Sigam os autos à unidade de processamento de feitos da Secretaria Judiciária, para as providências de praxe.

Emmanuel M. Pires dos Anjos
(assinatura eletrônica no PJe)

Revisor da CACE/2022
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