
P A R E C E R  
 

Trata-se de procedimento de prestação de contas anual da Comissão 
Executiva do PTN em Retirolândia. O Analista Judiciário do TRE informou que 
as contas foram entregues intempestivamente e que, mesmo depois do prazo de 
diligências, não foram apresentadas as contas bancárias em nome da agremiação 
e que, segundo o balanço patrimonial entregue por esta, não houve movimentação 
financeira no ano de 2004. Seu parecer opinou pela aprovação com ressalvas, 
porque o órgão não teria recebido recursos financeiros do Fundo Partidário e 
porque as impropriedades seriam de natureza formal. 

Inicialmente, cabe lembrar que o caput do art. 4º da Resolução nº 
21.841/2004 determina a obrigatoriedade de o partido político possuir contas 
bancárias para movimentação financeira e seu § 3° estabelece que quaisquer 
doações em bens e serviços devem ser comprovadas por documento fiscal e 
certificadas pelo tesoureiro. Por sua vez, o art. 5º veda diversas fontes de recursos 
e o art. 6º reza que o Partido que receba recurso não identificado deve ser 
excluído do Fundo Partidário. Além disso, o art. 9º ordena que as despesas devem 
ser comprovadas por documentos ficais ou recibos e o art. 10 exige que todos os 
recursos transitem em conta bancária, confirmando o 4º supracitado. Por fim, o 
art. 11 pauta a escrituração contábil nos livros Diário e Razão, este autenticado no 
ofício civil, e o 12 decreta que eles deverão fazer-se acompanhar pelos extratos 
bancários e pelos documentos comprobatórios de despesas, proibindo o art. 13 a 
alegação de não-recebimento de recursos financeiros caso o partido seja 
destinatário de bens e serviços a serem utilizados em sua manutenção e 
funcionamento. 

Nota-se, portanto, o rigor com que o TSE envolveu a prestação de 
contas dos partidos, finalmente demonstrando que a Justiça Eleitoral deve deixar 
de ser a tutora das agremiações partidárias, como, tradicionalmente o era, sempre 
disposta a perdoar as falhas dessas. Com essa norma, a Corte Superior explicita a 
intenção de que a justiça especializada precisa exercer, de fato, a sua função de 
fiscal dessas organizações que possuem o status de pessoa jurídica de direito 
privado. Inadmissível que se continue a fazer vista grossa para a desorganização 
dessas instituições, responsáveis por lançar candidatos que irão decidir o destino 
do país, e para o desrespeito com que agem frequentemente perante as normas 
eleitorais, sempre à espera de que a Justiça Eleitoral seja condescendente com 
suas falhas. 

No caso concreto, o PTN apresentou folhas impressas inautenticadas 
para substituir os livros contábeis e limitou-se a afirmar que não teve 
movimentação financeira durante todo o ano de 2004, quando se sabe que uma 
agremiação partidária não pode funcionar sem fazer despesas, as mais simples 
que sejam, como compra de papel e tinta, inclusive para prestar as referidas 
contas, ou a contratação de profissionais, como o técnico em contabilidade que 
redigiu os documentos destes autos. De onde terão vindo os recursos para tanto? 
Como se pagaram essas despesas? Foram doações? Em caso positivo, estas 
deveriam ser declaradas, como dispõe o art. 13. Em caso negativo, há o risco de o 



recurso provir de uma fonte vedada pelo art. 5º. São graves as falhas apresentadas 
nesta prestação, como a ausência das contas bancárias, pelas quais deveriam 
transitar os recursos, e dos livros autenticados no ofício civil, para demonstrar a 
movimentação financeira, inclusive as doações, logo elas comprometem a 
confiabilidade e a consistência das contas, não se constituindo em meras 
irregularidades formais. Sem tais formalidades, faz-se impossível constatar a real 
movimentação financeira do partido, não importando que não tenha recebido 
recursos do Fundo Partidário, pois efetuou despesas e torna-se necessário 
comprovar como estas foram quitadas. 

Dessa forma, ousamos discordar do parecer do analista judiciário, 
uma vez que as contas do PTN devem ser desaprovadas, conforme o art. 24, III, a 
e b, da Resolução supramencionada, fazendo-se necessário aplicar-se-lhe a 
sanção do art. 37 da Lei nº 9.096/95, qual seja a suspensão de cotas do Fundo 
Partidário ao órgão municipal retrocitado. 

Valente, 20 de setembro de 2004. 
 
                  Millen Castro M. de Moura 
                  Promotor Eleitoral 
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