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AO JUÍZO DA 33ª ZONA ELEITORAL DE MOSSORÓ, RIO GRANDE DO NORTE

COLIGAÇÃO FORÇA DO POVO 20-PSC / 45-PSDB / 23-CIDADANIA / 27-DC /
10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 12-PDT / 51-PATRIOTA / 22-PL / 18-REDE / 11-PP,
neste ato representada pela Sra. LEILA BANDEIRA HONORATO REGO, brasileira,
casada, psicóloga, portadora do RG nº 1.811.720 e inscrita no CPF sob o nº
065.734.084-70, residente e domiciliada na Rua Antônio Holanda Montenegro,
nº

171,

apto.

203,

Bairro

Santo

Antônio,

CEP

59.619-750,

progressistasmossoro@gmail.com, ELEICAO 2020 ROSALBA CIARLINI ROSADO
PREFEITO, inscrita no CNPJ sob o nº 38.809.388/0001-49, com endereço na Rua
Luiz Pereira, 61 Condomínio Spazio Di Lauritissa Apto 1001 – Bairro Nova
Betânia,

em

Mossoró/Rn,

CEP:

59.612-020,

endereço

eletrônico:

progressistasmossoro@gmail.com, ROSALBA CIARLINI ROSADO, brasileira,
casada, médica, residente e domiciliada na Rua Luiz Pereira, n. 61, ap. 1001,
condomínio Spazio de Lauritissa, Nova Betânia, CEP 59611-320, CPF
199.516.984-68, identidade RG 988.702/RN e PROGRESSISTAS COMISSÃO
PROVISÓRIA DE MOSSORÓ - 11 , com registro no CNPJ(MF) sob o n.
22.622.994/0001-10, com endereço na Rua Mário Negócio 193 – Centro
Mossoró/RN, progressistasmossoro@gmail.com , por meio de seus Advogados,
que, ao final, subscrevem, vem mui respeitosamente perante Vossa
Excelência, com fulcro no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, e no art. 44
da Resolução n. 23608/2019-TSE, apresentar a presente

Rua Doutor Almino Afonso, nº 329, 1º andar, Centro, Mossoró - RN, CEP.: 59.610-210.
(84) 3316-0684;

(84) 9 9999-0550;

canindemaia@gmail.com;

www.maiaemaiaadvogados.com.br
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em face de ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA, brasileiro, casado, deputado
estadual e prefeito eleito, portador do RG nº 002.814.908 – ITEP/RN, inscrito no CPF sob
o nº 095.033.754-44 e título de eleitor 0298 0599 1660, com endereço na Rua Julio
Gaixeiro, nº 365, Planalto Treze de Maio, CEP 59.633-120, Mossoró-RN e JOÃO
FERNANDES DE MELO NETO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG nº
001.883.271 – ITEP/RN, inscrito no CPF sob o nº 032.488.654-31e título de eleitor 0186
8016 1600, com endereço na Rua Julio Gaixeiro, nº 365, Planalto Treze de Maio, CEP
59.633-120, Mossoró-RN, em razão dos elementos fáticos e jurídicos a seguir

expostos.
I – DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 33ª ZE.
Diz a Resolução n.º 27, de 17 de dezembro de 2015:
Art. 6º. Compete ao Juízo da 33ª Zona Eleitoral,
no âmbito das circunscrições da 33ª e 34ª Zonas
Eleitorais, processar e julgar:
IV – as Ações de Investigação Judicial Eleitoral
(art. 22 da Lei Complementar Federal 64/90), e
Desta forma, patente é a competência deste Juízo para
conhecimento e processamento da presente ação.
II – DA TEMPESTIVIDADE E CABIMENTO
Assim estipula a Lei Federal n. 9504/97:
Art. 73. ........
§12. A representação contra a não observância
do disposto neste artigo observará o rito do art.
22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de
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1990, e poderá ser ajuizada até a data da
diplomação.
Sendo certo que ainda não houve a diplomação dos eleitos,
tempestiva é a presente ação.

III – DOS FATOS
FATO 1 – USO DE SERVIDOR PÚBLICO EM CAMPANHA ELEITORAL
Como é fato público e notório e se comprova com cópia de
procuração em anexo (extraída dos autos do processo n. 060117865.2020.6.20.0034, para exemplificar), funcionou como advogado para os
candidatos o bacharel HUMBERTO HENRIQUE COSTA FERNANDES DO RÊGO,
inscrito na OAB/RN sob o nº 4237.
Em

razão

de

sua

atuação

no

pleito

eleitoral,

recebeu

homenagens tanto da Subseção da OAB em Mossoró quanto dos Juízes das
Zonas Eleitorais de Mossoró, conforme imagens abaixo. Cumpre destacar que
ditas homenagens foram aceitas e divulgadas pelo próprio homenageado
em sua página da rede social Instagram, como destaca-se abaixo; logo, não
pode dizer-se que não atuou no pleito eleitoral de 2020.
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Figura 1. https://www.instagram.com/p/CIFrXF4JaUT/?utm_source=ig_web_copy_link
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Figura 2. https://www.instagram.com/p/CHyaXAZJjcw/?utm_source=ig_web_copy_link

Assim, é incontestável o fato de que houve sua participação
ativa, pessoal e direta, em todo o pleito eleitoral, na qualidade de advogado
do candidato representado – tanto que, insista-se, recebeu e aceitou
homenagem a esse respeito.
Ocorre que o causídico é servidor público estadual, docente da
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), inclusive
exercendo cargo em comissão. Em sua própria rede social Instagram1 assim
se apresenta o Advogado:

1

https://www.instagram.com/humbertofdes/
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Na página de transparência da UERN2, acessando a relação de
docentes, pode-se observar o nome do bacharel e mais:

2

http://www.uern.br/transparencia/
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Ademais,

na

página

da

UERN3,

quando

se

reporta

à

Administração Superior, constata-se que o advogado ocupa cargo diretivo
naquela instituição. Observe-se:

Figura 3. https://portal.uern.br/administracao-superior/

3

https://portal.uern.br/administracao-superior/
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Não se discute se pode ou não o servidor público ser advogado e
acumular os ofícios. O que se apresenta é que veda a lei eleitoral (art. 73, III)
servidor público trabalhar para campanha eleitoral, a menos que estivesse
licenciado do cargo – o que não é o caso.
Desta forma, incontestável é a presença de servidor público
estadual (fundação pública) que se dedicou à campanha eleitoral dos
representados. Sendo essa condição de conhecimento dos candidatos.
FATO 2 – USO DE RECURSOS PÚBLICO PARA FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
ELEITORAL
Consultando os dados sobre a candidatura (Proc. 060006661.2020.6.20.0034) e gastos de campanha eleitoral dos representados (Proc.
0601136-16.2020.6.20.0034),

pode-se

observar

que

foi

efetivamente

contratado para funcionar no pleito eleitoral de 2020 o escritório (FERNANDES
E REGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 24.278.873/0001-29, OAB/RN
46814) do bacharel Humberto Henrique Costa Fernandes Rego4, pelo valor de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Vejamos:

4

https://cnsa.oab.org.br/
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Figura
4.
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/
17590/200000661444/integra/despesas
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Figura 5. Consultar https://cnsa.oab.org.br/
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Cumpre destacar que, até esta data 16/12/2020, não houve
nenhum pagamento deste contrato, inclusive tendo sido apresentado a
prestação de contas final, em 15/12/2020 às 14h:08min, aparecendo como
despesas não pagas, não obstante se saber da efetiva prestação de serviços
advocatícios, conforme acima narrado (fato 1) e documento anexo.
De igual modo sucedeu com a assessoria contábil GIBSON &
GIBSON ASSESSORIA CONTABIL LTDA, inscrito no CNPJ 35.184.298/0001-11,
nome fantasia GIBSON ASSESSORIA CONTÁBIL, constituída em 15/10/2019
(cópia do cartão CNPJ em anexo), que foi contratada pela campanha dos
representados e nada recebeu até esta data e apresentação da Prestação
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de Contas Final, exatamente como o ocorrido com o contrato de assessoria
jurídica.

Insta observar que a sociedade JOAO ALFREDO DE BARROS
GIBSON NETO, inscrita no CNP 05.666.897/0001-00, também utiliza o nome
fantasia GIBSON ASSESSORIA CONTÁBIL, e tem o mesmo endereço da
sociedade GIBSON & GIBSON ASSESSORIA CONTABIL LTDA, qual seja AV
DEODORO DA FONSECA, 305, PETRÓPOLIS, NATAL (RN), CEP 59020-600,
conforme demonstram as cópias dos cartões CNPJ em anexo. Assim, fica
evidente que se trata dos mesmos profissionais.
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Por outro lado, como é de sabença geral, o candidato Allyson
Bezerra é deputado estadual no Rio Grande do Norte. Consultando a página
de transparência5 da Assembleia Legislativa do RN podemos encontrar nas
prestações de contas dos recursos de “verbas de ressarcimento”, isto é, de
recursos públicos (extratos em anexo), deste Deputado as seguintes despesas:
MÊS/ANO
Jan/2020
Jan/2020
Fev/2020
Fev/2020
Mar/2020
Mar/2020
Abr/2020
Abr/2020
Mai/2020
Mai/2020
Jun/2020
Jun/2020
Jul/2020
Jul/2020
Ago/2020
Set/2020

FAVORECIDO
FERNANDES E REGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
JOAO ALFREDO DE BARROS GIBSON NETO - ME
FERNANDES E REGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
JOAO ALFREDO DE BARROS GIBSON NETO - ME
FERNANDES E REGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
JOAO ALFREDO DE BARROS GIBSON NETO - ME
FERNANDES E REGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
JOAO ALFREDO DE BARROS GIBSON NETO - ME
FERNANDES E REGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GIBSON & GIBSON ASSESSORIA CONTABIL LTDA
FERNANDES E REGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GIBSON & GIBSON ASSESSORIA CONTABIL LTDA
FERNANDES E REGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GIBSON & GIBSON ASSESSORIA CONTABIL LTDA
GIBSON & GIBSON ASSESSORIA CONTABIL LTDA
GIBSON & GIBSON ASSESSORIA CONTABIL LTDA

VALOR (R$)
4.000,00
7.600,00
4.000,00
7.600,00
4.000,00
7.600,00
4.000,00
7.600,00
4.000,00
7.600,00
4.000,00
7.600,00
4.000,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
96.400,00

Como se constata acima, os mesmos profissionais que prestaram
supostos serviços ao Gabinete do Deputado Allyson Bezerra, sendo
remunerados com recursos públicos (“verbas de ressarcimento”) da
Assembleia Legislativa do RN, prestaram serviços à campanha do candidato
Allyson Bezerra e nada oficialmente receberam de sua campanha.
Desta forma, fica evidente que se trata de remuneração de
serviços de campanha eleitoral com recursos públicos.

5

http://transparencia.al.rn.leg.br/transparencia/despesas.php
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FATO 3 – DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO DE PESSOA JURÍDICA
Considerando a narração do Fato 2, constata-se que, não
havendo o pagamento regular, durante o período fixado na legislação
eleitoral, isto é, até 15/12/2020 (Res. n. 23.624/2020-TSE, art. 7º, VIII), sem que
haja a regular assunção de dívida, configura-se, indubitavelmente, a doação
de serviços por pessoa jurídica, o que é vedado pela lei eleitoral (Res.
23607/2019-TSE, art. 31, I).
IV – DO DIREITO
A Lei Federal n. 9504/97 é cristalina ao vedar os fatos narrados,
conforme se constata:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores
ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido
político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos
Governos ou Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas
dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da
administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus
serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o
horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;
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Considerando a clareza e a comprovação hic et nunc dos fatos
narrados, é de se perceber que se amoldam à previsão legal proibitiva.
Como se constata do fato 1, houve o uso de serviços de servidor
público (Humberto Henrique Costa Fernandes Rego) para a campanha
eleitoral dos representados, contratado que foi, conforme consta dos dados
apresentados à própria Justiça Eleitoral, inclusive tendo esse servidor recebido
homenagem, tanto dos magistrados eleitorais de Mossoró quanto da
subsecção da OAB, por sua atuação durante o pleito. Assim, incide a
proibição capitulada no inciso III do art. 73 da Lei Eleitoral.
De sua vez, considerando que não houve o pagamento regular
pela campanha dos representados pelos serviços prestados a eles, é de se
constatar que, antes e durante a campanha eleitoral de 2020 (précampanha, convenção e campanha propriamente dita) o custeio se deu
com o emprego de recursos públicos oriundos da Assembleia Legislativa do
RN (ALRN), via “ressarcimento”, incidindo a vedação dos incisos I e II art. 73
supracitados. Não se pode olvidar que o dinheiro é um bem móvel fungível,
segundo a classificação dos bens dada pelo código civil (CC, art. 83 e 85). No
caso, como houve o custeio de serviços de advocacia e contabilidade para
fins político-partidários com recursos oriundos da ALRN (inciso II), patente que
se trata de uso de bens móveis (inciso I) da Casa Legislativa potiguar.
Por outro lado, ao não receberem o pagamento regular nem a
assunção de dívida, na forma do art. 33 da Resolução n. 23607/2019-TSE,
cuida-se de verdadeira doação, que resta vedada, segundo o entendimento
do STF (ADIN 4650), e a positivação da mesma norma pretoriana:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidato
receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro
ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
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Ora, tanto o escritório de contabilidade quanto o de advocacia
são pessoas jurídicas (CC, art. 44, II; 981), não obstante sua natureza societária
não ser empresária. Assim, a vedação normativa é de qualquer pessoa jurídica
(CC, art. 41 e 44) fazer doação, não apenas as empresas (CC, art. 982).
Veja, Excelência, que estes serviços são gastos eleitorais,
conforme o art. 26 da Lei das Eleições.
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a
registro e aos limites fixados nesta Lei:
VI - despesas de instalação, organização e
funcionamento de Comitês e serviços necessários às
eleições;
§4º As despesas com consultoria, assessoria e
pagamento de honorários realizadas em decorrência
da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais
serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas
do
limite
de
gastos
de
campanha. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que
trata este artigo, inclusive as do § 4º deste artigo,
poderão ser utilizados recursos da campanha, do
candidato,
do
fundo
partidário
ou
do
FEFC. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
Assim, uma vez contratados e declarados, esses gastos deveriam
ser quitados até a data da prestação de contas final ou ter sido essa dívida
reconhecida regularmente, na forma do art. 33 da Res. 23607/2019-TSE – o que
não ocorreu até o momento. Merece destacar que, não obstante não se
limite ao teto de gastos de campanha (Lei 9504/97, art. 26, §4º), não há
desobrigação de seu regular registro na Justiça Eleitoral e pagamento (Res.
23607/2019-TSE, art. 35). Ora, se não houve pagamento nem reconhecimento
de dívida, houve doação de serviço (estimável em dinheiro, no valor
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declarado na prestação de contas) por pessoa jurídica, o que é
flagrantemente proibido – Res. 23607/2019-TSE, art. 31, I.
Nesse sentido, a própria Lei das Eleições é clara ao fixar a punição
para a violação das normas elencadas acima, a saber:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores
ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
.........
§4º O descumprimento do disposto neste artigo
acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os
responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
§5º Nos casos de descumprimento do disposto nos
incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto
no § 4º, o candidato beneficiado, agente público ou
não, ficará sujeito à cassação do registro ou do
diploma.
Também do TSE é esclarecedora a Resolução n. 23607/2019-TSE,
ao interpretar o disposto no art. 29, §4º, consignando:
Art. 34. A existência de débitos de campanha não
assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º do
art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas do candidato
e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.
V – CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, não restam dúvidas das irregularidades
insanáveis, que macularam toda a campanha eleitoral dos representados,
como demonstram os fatos narrados, configurando claro abuso de poder
político e econômico.
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Conforme preceitua a Lei Complementar n. 64/90, alterada pela
Lei Complementar n. 135/2010 – Lei da Ficha Limpa), não mais importa a
potencialidade dos fatos sobre o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das condutas. Vejamos:
Art. 22. ...........
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será
considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam.
(Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
No caso presente, é de se notar a gravidade das condutas
praticadas livre e conscientemente pelos candidatos representados, ao
contratar e usar servidor público para trabalhar em sua campanha eleitoral,
tendo-o remunerado com recursos públicos juntamente com o prestador de
serviços contábeis. Mais: não os tendo pagos a tempo e modo devidos, nem
procedido com a regular assunção de dívida gerando a cominação legal
esclarecida pela Resolução n. 23607/2019-TSE.
Por todos esses motivos fáticos e jurídicos é a presente para
requerer a Vossa Excelência, na forma do art. 24 da LC 64/90:
a) o recebimento e processamento da presente AIJE, segundo o
rito do art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, determinando a citação dos
Representados e a intimação do Ministério Público Eleitoral;
b) notificar, na forma do art. 22, VI e VIII, da LC 64/90, a Assembleia
Legislativa do RN, com endereço na Praça 7 de Setembro, s/n, Cidade Alta,
Natal (RN), CEP 59025-300, para que apresente cópia das notas fiscais e
demais informações sobre os gastos, inclusive especificando os serviços
realizados, ressarcidos ao Deputado Allyson Bezerra, no período de janeiro a
dezembro de 2020, cujos favorecidos foram as pessoas jurídicas:
i) João Alfredo de Barros Gibson Neto - ME - CNPJ
05.666.897/0001-00;
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ii) Fernandes e Rego Sociedade de Advogados - CNPJ
24.278.873/0001-29;
iii) Gibson & Gibson Assessoria Contábil Ltda - CNPJ
35.184.298/0001-11.
c) notificar, na forma do art. 22, VI e VIII, da LC 64/90, a
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com endereço na Rua Dr.
Almino

Afonso,

n.

478,

Centro,

Mossoró/RN,

CEP

59610-210,

e-mail

reitoria@uern.br, para que informe se no período de setembro a novembro de
2020, o servidor Humberto Henrique Costa Fernandes Rego, docente e assessor
jurídico, esteve de licença prevista em lei e, se for o caso, apresente cópia da
publicação oficial do ato.
d) julgar totalmente procedente a presente AIJE, a fim de
condenar os requeridos:
d.1) em multa no valor R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais), na forma do art. 73, §4º, da Lei
Federal n. 9504/97;
d.2) em inelegibilidade para as eleições que se realizarem
nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2020, e na
cassação do registro ou do diploma de Prefeito de Mossoró,
na forma do art. 22, XIV, da LC 64/90, c/c o art. 73, §5º, da Lei
Federal n. 9504/97;
d.3) em inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
trânsito em julgado da presente ação, na forma do art. 1º, I,
“d”, da LC 64/90;
d.4) na rejeição das contas, na forma do art. 34 da Resolução
n. 23607/2019-TSE.
e) A realização de audiência de instrução e julgamento para
oitiva de testemunhas eventualmente arroladas, bem como o depoimento
pessoal dos investigados e das pessoas de:
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e.1) Humberto Henrique Costa Fernandes Rego, com endereço
para intimações na Av. Dix-Neuf Rosado, 250, centro, Mossoró (RN), CEP 59610280;
e.2) João Alfredo de Barros Gibson Neto, com endereço para
intimação na Av. Deodoro da Fonseca, 305, Petrópolis, Natal (RN), CEP 59020600;
e.3) Raphaela Alves Gibson, com endereço para intimação na
Av. Deodoro da Fonseca, 305, Petrópolis, Natal (RN), CEP 59020-600;
Protesta provar o alegado pelos documentos anexados e pelos
acima requeridos.
Nestes termos, pede deferimento.
Mossoró (RN), 16 de dezembro de 2020.

Francisco Canindé Maia
Advogado OAB/RN 7832
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