
EXMO. SR. DR. JUIZ DA 61ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE ARAPONGAS-
PR  

 

AUTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 196/2004   

           

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu membro signatário, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do artigo 127, “caput”, da Constituição Federal, na qualidade de 
órgão constitucionalmente responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e, 
por conseqüência, pelo zelo e fiscalização da correta aplicação da legislação eleitoral, nos autos 
da prestação de contas de candidato à Prefeito em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença 
de Vossa Excelência, inconformado com a decisão de fls. 330/333, que julgou aprovadas as 
contas prestadas sem ressalvas, com o seu posterior e parco complemento de fls. 340/342, 
provimento emitido após a oposição de embargos declaratórios (fls. 335/338), à presença de 
Vossa Excelência, nos termos do artigo 266 e seguintes do Código Eleitoral, tempestivamente, 
interpor, na forma dos artigos  258 do Código Eleitoral, combinado com artigo 538 do 
CPC,  275, §4°, do CE, na forma do artigo 72, §2°, 77 e 100, do Regimento Interno do TRE-
PR c/c 513 e seguintes do CPC) RECURSO ELEITORAL FRENTE À PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE CANDIDATO com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos, 
requerendo que o presente expediente seja recebido, processado, se for o caso oportunizada a 
devida resposta ao recorrido e, posteriormente, encaminhado à superior instância para 
julgamento.   

Termos em que pede deferimento.   

                                    Arapongas, 02 de dezembro de 2004.   
 

MÁRCIO SOARES BERCLAZ 
                                   PROMOTOR ELEITORAL  
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RAZÕES DE RECURSO ELEITORAL RELATIVO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
CANDIDATO   
  
 ORIGEM: 61ª ZONA ELEITORAL – COMARCA DE ARAPONGAS/PR  
 JUIZ PROLATOR:  CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN  
 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL   
 APELADO: LUIZ ROBERTO PUGLIESE  
  
  
  
 EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ  

 COLENDO ÓRGÃO COLEGIADO  

EXCELENTÍSSIMO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL  

      Excelentíssimos JULGADORES  

      I – DOS FATOS  

      Em suma e apertada síntese, o presente expediente de impugnação tem como primeiro 
escopo reconhecer a nulidade da decisão do Juízo Eleitoral recorrido que julgou aprovadas as 
contas eleitorais prestadas sem nenhuma ressalva, (1) quer porque o provimento jurisdicional 
lançado tem uma fundamentação jurídica que beira a inexistência de razões de decidir (violação 
do artigo 93, inciso IX, da CF/88), (2) quer porque o Ministério Público Eleitoral foi alijado de 
se pronunciar, definitivamente, sobre a aprovação e reprovação das contas prestadas (violação do 
artigo 127, “caput”, da CF/88), tendo o Juízo recorrido, sabe-se lá movido por que motivos, 
acelerado e, literalmente, malferido o devido procedimento de prestação de contas, e com isso 
desrespeitado o princípio do devido processo legal eleitoral, tanto na sua dimensão formal 
quanto substancial (artigo 5°, LIV, da Constituição Federal) e, por conseguinte, tal decisão, se 
por acaso mantida, está a prejudicar o exercício de uma das mais relevantes prerrogativas do 
Ministério Público Eleitoral, qual seja, não só zelar por um rígido e efetivo procedimento de 
verificação de contas eleitorais, mas, sobretudo, apurar o eventual configuração do abuso do 
poder econômico, quer propondo investigação judicial eleitoral, quer propondo impugnação de 
mandato eletivo, dentre outras medidas cabíveis, especialmente nos casos em que o candidato foi 
eleito ou mesmo alçado à condição de suplente (pois este último também potencialidade de vir a 
ser detentor de mandato).    

      Se eventualmente este não for o entendimento deste Egrégio Tribunal, no que, efetivamente, 
não se acredita, de qualquer forma entende o Ministério Público que a decisão ora atacada está a 
merecer integral reforma, na medida em que, no mérito, a verdade é que as contas eleitorais 
foram aprovadas sem que houvesse efetivo exame do seu conteúdo e, mais do que isso, produção 
de prova técnica capaz de atestar a regularidade do procedimento como um todo, quando mais na 
hipótese em que o Ministério Público requereu, expressamente, a produção de prova pericial, 
providência que sequer foi apreciada pelo juiz de primeiro grau.   

      De se observar que este órgão ministerial bem que tentou poupar esforços de Vossas 
Excelências, consoante adiante se verá com maior detalhe, ao oferecer embargos declaratórios 
visando a complementação da decisão, recurso este que, embora tenha sido conhecido e 
oportunizado a integração da decisão – com o que ficou interrompido o prazo para recorrer, na 
forma do artigo 100 do Regimento Interno desta Corte, os acréscimos prolatados pelo Juízo 
recorrido mostraram-se insuficientes para o escorreito deslinde da causa.   
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      Elaborada breve suma fático-processual, cumpre examinar algumas passagens da teratológica 
decisão que julgou aprovadas as contas sem nenhuma ressalva, nem sendo caso de se perquirir 
quais os famigerados fundamentos adotados pela decisão combatida, porque, em verdade, eles 
são tão diminutos que, praticamente, é como se não existissem. Explica-se e demonstra-se, 
analiticamente, o porquê.   

      Após ter feito referência que as contas foram apresentadas dentro no prazo legal e 
acompanhadas dos documentos necessários, constatação preliminar e primária - limitou-se o 
magistrado eleitoral recorrido a dizer que as contas foram submetidas ao Sistema de Prestação de 
Contas de Campanha Eleitoral, tendo o surrado provimento jurisdicional sido arrematado nos 
seguintes termos, observando-se que o fonte e o grifo constam no original:   

      “Em seguida, juntou-se o Parecer Conclusivo (...) através do qual se concluiu pela não 
constatação de irregularidades que comprometessem a regularidade das contas, opinando pela 
aprovação das contas sem ressalvas”.   
       Depois, ainda teve por bem o magistrado monocrático em dizer o seguinte:   

      “De maneira que não há neste momento, diante da prestação e documentos colacionados, 
indícios ou denúncia de que tenha cometido (sic) alguma fraude ou vício insanável (...) devendo 
se reconhecer a regularidade das contas”  

      Ato contínuo, no dispositivo da decisão, o magistrado, expressamente, acolheu o “Parecer 
Conclusivo” e julgou aprovadas as contas, como se pode verificar no corpo da decisão 
guerreada, com o que não se pode concordar!  

      Instado o Juízo impugnado a se manifestar sobre omissões e contradições na sua decisão, 
opostos tempestivos embargos declaratórios pelo Ministério Público Eleitoral, este ateve-se 
timidamente em conhecer o recurso e, posteriormente, rejeitá-lo, sem abordar nenhum dos 
aspectos suscitados no recurso do Ministério Público, peças estas que constam nos autos, as 
quais podem ser perfeitamente conferidas por Vossas Excelências.   

      Tamanhos são os vícios contidos na decisão atacada, que o próprio magistrado, por vias 
transversas, reconhece a ineficiência e a impropriedade da prestação de contas que julgou regular 
e, mais do que isso, fez questão de temerariamente aprovar com laurel, ao dizer, no complemento 
de sua decisão que:   

      “o Parecer Conclusivo (...) nem mesmo corresponde a uma análise de mérito, mas se 
pronuncia tão somente sobre os aspectos formais (...)”   

      Ora Excelências, então, se é assim, que prestação de contas é essa? Que espécie de palco de 
luxo é a Justiça Eleitoral se, efetivamente, a análise de contas apenas se limita aos aspectos 
formais ou, pior ainda, sequer examina os aspectos formais, conforme adiante se verá, como é o 
caso da decisão em tela!   

      Teratológico, crasso equívoco, para não dizer rematado absurdo e disparate, o 
convencimento do ilustre magistrado de primeiro grau!  

      Assim, não restou outra alternativa ao Ministério Público Eleitoral, cônscio este Agente 
Ministerial da necessidade de bem cumprir suas funções, senão recorrer ao elevado senso de 
Justiça de Vossas Excelências, com possibilidade de levar o pleito até as derradeiras instâncias, 
se preciso for, a fim de que seja reconhecida a ANULAÇÃO ou, alternativamente, a 
REFORMA do “decisum” recorrido, para o bem e regularidade da Justiça Eleitoral, no firme 
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intuito de que a prestação de contas, que é o ponto de partida para instruir e subsidiar a 
propositura de futura investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo ou 
mesmo outras conseqüências no âmbito da sonegação fiscal, bem como o procedimento previsto 
na Resolução 21.609 do TSE, seja aspectos devida e rigorosamente observados, e não um 
espetáculo jurídico-teatral inútil e imprestável para qualquer fim de direito!  

      É o breve relatório do essencial.  
  

      II – DO DIREITO  

      PRELIMINARMENTE, o presente expediente de impugnação visa reconhecer a nulidade 
do procedimento de prestação de contas de candidato, tal como “julgado” pelo Juízo 
recorrido.   

       A um, porque a decisão emitida e complementada pelo juiz eleitoral de primeiro grau carece 
da necessária fundamentação que deve permear todo e qualquer provimento de índole 
jurisdicional (artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988), uma vez que, definitivamente, não 
contemplou efetiva e verdadeira prestação de contas, ou seja, se contas e documentos foram 
apresentados pelo candidato (o qual, aliás, é bom que se frise, malgrado figure na condição de 
apelado, por uma questão processual, nada tem a ver com o despotismo do magistrado eleitoral), 
efetivo exame sobre o seu conteúdo não houve, tendo sido negada vigência não só ao 
dispositivo constitucional antes referido (art. 93, IX, da CF), como também em relação à 
Resolução 21.609 do TSE/2004, além do disposto nos artigos 28 a 32 da Lei 9.504/1997, dos 
quais também se fez tabula rasa, ficando deste já a matéria prequestionada.   

      O “julgamento” das contas, tal como ele hoje se apresenta, mais do que temerário não 
só desmoraliza a efetividade da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral como 
transforma o procedimento da prestação de contas numa verdadeira ficção, num “jogo de 
cena”, atividade, aliás, bastante cara e dispendiosa, vez que a organização e a sua fiscalização 
desse processo é toda custeada com dinheiro público.   

      Não se trata aqui, como se vê, apenas de um erro de forma, de pequenos vícios materiais, 
mas sim de toda uma plêiade de documentos, de receitas e despesas que não foram 
devidamente examinados pelo magistrado de primeiro grau que, em verdade, suprimiu 
todo o procedimento da prestação de contas, ao emitir, açodadamente, um provimento 
jurisdicional desprovido de toda e qualquer fundamentação lógica, malferindo o disposto 
no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.   

      E não se diga que o magistrado somente assim procedeu porque não dispunha de prazo para 
dar seqüência ao procedimento, na medida em que, a rigor, enquanto a prestação de contas 
poderia ser pronunciada até meados do mês de dezembro, a precoce e mal lançada decisão que 
julgou aprovadas as contas sem ressalvas foi emitida em 25 de novembro de 2004.   

      A dois, porque, o Juízo Eleitoral recorrido, tamanho o seu arbítrio e despotismo, sequer 
oportunizou que o Ministério Público Eleitoral emitisse pronunciamento definitivo a 
respeito da matéria, quer aprovando, quer rejeitando as contas prestadas, tendo alijado, 
injustificadamente, a participação de uma instituição essencial à função jurisdicional do 
Estado que, com muito empenho, atuou durante todo o processo eleitoral e, com maior 
razão, haveria de continuar atuando, pois quer-se crer que não é devido ao fato do pleito já ter 
sido concluído que se deve diminuir o rigor e o zelo pela regularidade do processo eleitoral como 
um todo, como parece entender o magistrado singular.   
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      Destarte, cumpre destacar que o procedimento de prestação de contas, em síntese, é o 
momento crucial de avaliação e fiscalização da transparência e lisura da gestão dos gastos 
eleitorais empreendidos pelos candidatos e pelos comitês financeiros, nos termos dos artigos 1° e 
32, incisos I e II, ambos da Resolução n° 21.609, de 05 de fevereiro de 2004, do Tribunal 
Superior Eleitoral.     

      Sobretudo porque, com a previsão da etapa de acerto de contas, busca-se, justamente, 
exercer mais uma instância de controle social formal com o fito de detectar eventual 
influência ou abuso do poder econômico e político que possa ter sido perniciosa e prejudicial à 
normalidade dos trabalhos eleitorais e ao independente exercício de sufrágio, ideal preventivo 
que, por si só, já exorta, por demais, a importância que deve ser emprestada ao referido 
procedimento.    

      Não somente porque o produto da falta de apresentação ou da rejeição de contas deve 
ser encaminhado ao Ministério Público (artigo 54, § único, da Resolução n° 21.609/2004 -
TSE), em sendo o Promotor Eleitoral que atua perante os juízes eleitorais (art. 78 da LC n° 75/93 
combinado com artigo 80 da Lei 8.625/93) - mas, sobretudo, porque é a própria Constituição 
Federal que alçou o Ministério Público à condição de instituição permanente e essencial à 
função jurisdicional do Estado, investida da prerrogativa de defender o regime 
democrático (art. 127, “caput”, da CF/88) que, sem sombra de dúvida, é de caráter 
imprescindível à atuação do Ministério Público Eleitoral no procedimento relativo à 
prestação de contas (art. 30, “caput”, do artigo 30 da Lei 9.504/97.   

       A insurgência do Ministério Público Eleitoral recorrente reside na completa nulidade 
que permeou o teratológico “julgamento” de contas processado em primeiro grau, uma vez 
que, conforme logo se verá, além disso, o provimento jurisdicional ora impugnado não tem 
nenhum amparo técnico-contábil, não ostenta fundamentação idônea, adequada e suficiente e, no 
caso, somente vem a reforçar a idéia de que a prestação de contas eleitorais consiste, de fato, 
num jogo de “faz de conta”, conclusão que não se pode admitir.   

       Como já dito, e é importante frisar tal aspecto, a decisão do Juízo Eleitoral recorrido sequer 
oportunizou que o Ministério Público se posicionasse, quer pela aprovação, quer para a rejeição 
de contas, tendo suprimido e, definitivamente, alijado a participação do Ministério Público 
Eleitoral, criando um verdadeiro contra-senso, na medida em que, se o Ministério Público se fez 
presente durante todo o pleito eleitoral, qual o motivo do “Parquet” ter sido cerceado e 
privado de se manifestar e fiscalizar por uma correta aplicação da lei - justamente no 
momento derradeiro das Eleições, na hora do acerto e ajuste de contas, quando, 
consabidamente, são marcantes as evidências e as pistas do abuso do poder político e, 
sobretudo, econômico, vícios que, inegavelmente, não só cerceiam o livre exercício do 
sufrágio como, via de conseqüência, retiram toda a transparência e lisura necessários ao 
pleito eleitoral?  

      Dessa forma, vale dizer, se o Ministério Público Eleitoral deve oficiar em todas as 
etapas e nos mais diversos incidentes do processo eleitoral, por óbvio que o procedimento 
de prestação de contas não se constituirá numa perniciosa e não menos perigosa exceção a 
essa regra!  

      Alijar e cercear a atividade e atuação do Ministério Público Eleitoral, tal como fez o 
magistrado de primeiro grau, implica negar vigência tanto a dispositivo constitucional (art. 127, 
“caput”, da CF/88) como em relação à legislação federal (Lei Complementar 75 - Lei Orgânica 
do Ministério Público Federal, combinado com os artigos 82 e 246, do Código de Processo 
Civil). E, lamentavelmente, a postura arbitrária do Juízo recorrido, privou e inibiu o Ministério 
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Público atuante perante a 61ª Zona Eleitoral de participar, efetiva e conclusivamente, no 
processo e prestação de contas de candidatos e partidos políticos.  

      Em razão da necessidade do Ministério Público intervir e participar no procedimento de 
prestações de contas eleitorais, cumpre tomar de empréstimo as seguintes considerações:  

      "Sem embargo de regulamentação relativamente restrita no âmbito da legislação eleitoral, o 
Ministério Público tem atribuições próprias e inerentes à instituição. Assim, em todas as 
atividades da Justiça Eleitoral em que há violação da lei, decretos e atos emanados dos poderes 
públicos, ou cujos legítimos interesses forem prejudicados, sem falar na perpetração de crimes, 
aí sempre estará presente o Ministério Público para as providências legais cabíveis, acionando, se 
necessário, o mecanismo judiciário eleitoral (ou até mesmo outro juízo ou tribunal, se for o 
caso), no desempenho de sua nobre missão"1.  

      Eventual objeção ou óbice à intervenção do Ministério Público Eleitoral, outra coisa não 
pode consistir senão no tolhimento de garantias imprescindíveis para o exercício e desempenho 
das funções ministeriais, asseguradas e previstas na Constituição Federal, quando dispõe no 
artigo 127 caput, o seguinte:  

"O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, DO REGIME DEMOCRÁTICO e dos 
interesses sociais individuais indisponíveis".  

      Por outro lado, o artigo 72, caput, da Lei Complementar 75 conhecida como Lei Orgânica do 
Ministério Público da União LOMPU, aplicável ao Ministério Público Estadual, assinala:  

"Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, 
as funções do Ministério Público, ATUANDO EM TODAS AS FASES E INSTÂNCIAS DO 
PROCESSO ELEITORAL".  

      Ora Excelências, a legitimidade do Ministério Público nos feitos eleitorais, 
reconhecidamente é igual e até mesmo superior às postulações de partidos políticos, coligações e 
candidatos, pois, enquanto estes órgãos partidários têm interesse unilateral no processo, o órgão 
ministerial investe-se da prerrogativa de legítimo defensor da ordem jurídica eleitoral, de 
cunho extrapartidário, de natureza indisponível e de marcante interesse público, pois é função 
precípua do “Parquet” resguardar o próprio regime democrático, daí porque, querer subtrair, 
tal como feito no Juízo recorrido, a possibilidade do Ministério Público Eleitoral oferecer 
parecer de mérito corresponde e equivale a negar vigência à dispositivo constitucional e leis 
federais.  

      Não obstante a não contemplação expressa da intervenção nas Resoluções do TSE, a 
legitimidade do Parquet não se origina nessas, mas decorre, isto sim, do disposto na Constituição 
Federal, Estadual e leis infraconstitucionais, até mesmo naquilo em que suplementa o Código 
Eleitoral, qual seja o art. 246, caput, do CPC, que se aplica subsidiariamente ao Código Eleitoral, 
preceituando ser "nulo o processo, quando o Ministério Público não for intimado a 
acompanhar o feito em que deva intervir".  

      Merece destaque, nessa esteira, o ensinamento de ADA GRINOVER2, advertindo no sentido 
de que: "As nulidades absolutas não exigem demonstração do prejuízo, porque nelas é 
evidente".  
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      Por conseguinte, antes que o Juiz Eleitoral decida sobre prestação de contas deve ouvir o 
representante do Ministério Público, e ouvi-lo em parecer conclusivo e derradeiro (coisa 
que não fez o juiz de primeiro grau), quer dizer, tem o Ministério Público Eleitoral o direito de 
se posicionar conclusivamente, quer pela aprovação, quer pela desaprovação das contas, e esta 
prerrogativa foi tolhida pelo despotismo inconseqüente do magistrado de primeiro grau, o qual 
houve por bem em podar a atuação do Ministério Público Eleitoral!  

      NULA, portanto, a decisão, quer pela ausência de fundamentação, quer por ter alijado a 
efetiva participação do Ministério Público Eleitoral.   

      NO MÉRITO, em porventura não sendo acolhida a preliminar de nulidade suscitada, o que 
efetivamente não se espera, atento ao princípio da eventualidade, remanesce o presente 
instrumento recursal com o firme objetivo de ensejar a REFORMA INTEGRAL do 
“decisum” que, sem o menor respaldo probatório e técnico, julgou, de forma equivocada, 
açodada e temerária, aprovadas as contas eleitorais prestadas sem ressalvas, isto tudo sem, 
sequer, examiná-las, estudá-las e verificá-las, efetivamente, como seria de se exigir!   

      Isto porque o “parecer conclusivo” no qual se apóia a decisão do magistrado de primeiro 
grau, de “conclusivo” não tem nada, além da denominação, vez que emitido por Chefe de 
Cartório, em caráter padrão e genérico, serventuário que sequer possui conhecimento contábil e, 
mais do que isso, porque as considerações nele tecidas são desprovidas de qualquer juízo valor 
ou comentário pertinente senão aqueles automaticamente sugeridos pelo próprio Sistema de 
Prestação de Contas Eleitorais.   

      Como visto, se o próprio magistrado reconhece que o mesmo sequer “corresponde a 
uma análise do mérito”, então, em assim sendo, considerando que o dispositivo faz expressa 
referência ao aludido parecer, como é de se ter como aprovadas as contas, ainda por cima sem 
ressalvas? Qual o respaldo técnico e documental de tal decisão? Efetivamente nenhum, daí 
porque esta é nula ou, na melhor das hipóteses, merece ser integralmente reformada!  

      Questiona-se: por mais que se tenha evoluído com a informatização do sistema de prestação 
de contas eleitorais, de que adianta investir nessa forma se as irregularidades apontadas ou os 
dados nele sugeridos em nada podem ser explorados, se a atuação do Juiz limita-se em chancelar 
algo que sequer examinou e, portanto, não teria condições de fazê-lo? Fosse assim, bastariam 
muitos computadores, alguns serventuários a mais nos cartórios, e nem mesmo Promotor 
ou Magistrado Eleitoral precisariam oficiar no feito, pois nada haveriam de acrescentar, ou 
será que a “prestação de contas eleitorais” é uma verdadeira quimera e uma inconseqüente 
brincadeira de “faz-de-conta”? O Ministério Público Eleitoral entende que não!  

      A devida prestação de contas, portanto, é interesse de toda a sociedade, de modo que não foi 
por acaso que a própria legislação dispõe expressamente a esse respeito. Isto porque é justamente 
na prestação de contas que se apura – ou pelo menos tenta-se apurar, quanto determinado 
candidato ou partido política arrecadou na contrapartida dos recursos dispendidos.   

      O interesse do Ministério Público oficiar condignamente no procedimento de acerto de 
contas eleitorais, ao contrário da impressão da postura arbitrária do magistrado singular, é da 
maior relevância,  uma vez que são justamente as evidências apuradas no decorrer do 
procedimento de prestação de contas que vão subsidiar eventual propositura da Ação de  
Investigação Judicial Eleitoral, dentre outras medidas para as quais o “Parquet” ostenta 
legitimidade.   
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      Cumpre deixar bem claro que não pretende o Ministério Público, em hipótese alguma, 
impor óbice ou obstáculo à diplomação dos candidatos legítima e democraticamente eleitos 
pelo povo – pois o ato da diplomação, como se sabe, prescinde da aprovação das contas, ou 
seja, realiza-se à revelia de eventual reprovação das contas prestadas. Da mesma forma, 
não são os candidatos responsáveis pelo procedimento da prestação de conta ter 
transcorrido nesses termos, pois a eles cabe observar apenas observar as determinações 
emanadas do Juízo Eleitoral que, “in casu”, no tocante à prestação de contas, foram de 
todo inexistentes.   

      Agora, o que não se pode admitir é que o Juízo de primeiro grau tenha tido a 
abominável tirania de tolher e suprimir todo o devido procedimento previsto para esta 
etapa necessária e derradeira do processo eleitoral sem nenhuma justificativa plausível, 
atitude que, inclusive, atrita com a própria moralidade, lisura e transparência da Justiça 
Eleitoral.   

      Com efeito, impende salientar que toda e qualquer campanha eleitoral há ingresso de receita 
e gastos financeiros e, efetivamente, por força disso, deve o candidato e o comitê partidário 
justificarem a devida movimentação de valores, e isto se faz mediante efetiva prestação de 
contas!   

      Em outros dizeres, examinados nos presentes autos o dito “parecer conclusivo”, elaborado e 
acolhido pelo magistrado singular não possibilita a reunião de elementos técnicos contábeis que 
conduzam a taxativa e segura conclusão de que as contas apresentam-se sem erros formais e 
materiais, quando mais considerando que tal procedimento deve ser examinado à luz de uma 
campanha eleitoral tumultuada e barulhenta, como é de praxe ocorrer no Juízo recorrido, basta 
Vossas Excelências atentaram para o volume de protocolos e a natureza das demandas constantes 
no próprio Cartório Eleitoral.   

      Ainda mais porque, em relação à prova pericial requerida, de se ver que esta, em regra, 
somente poderá ser dispensável quando a prova dos fatos não dependerem de conhecimento 
especial de técnico ou ainda os elementos produzidos mostrarem-se suficientes3, o que, nas 
hipóteses desses autos, constitui-se em hipótese que deve ser afastada de plano, na medida em 
que a regularidade das contas prestadas longe esteve de restar elucidada.  

      Assim, o conhecimento técnico quer significar, leciona Pontes de Miranda “o valor de 
especialista - de técnico, em sentido estreito – que descubra e aponte as marcas, os sinais, os 
efeitos, que a inteligência e a cultura comuns não descobrem”4, nessa linha, presentes estão 
razões de ordem pública e igualitária, da qual não poderia se olvidar o julgador5.  

      Ora, em respeitado ao princípio da paridade de armas no processo eleitoral – assegurada 
está a efetiva participação do Ministério Público-, razão pela qual o magistrado singular deveria 
ter analisado os requerimentos do Ministério Público Eleitoral, dentre as quais, por exemplo, 
requereu-se que fosse informado se a serventuária que subscreve o “parecer conclusivo” possui 
ou não formação técnico contábil, bem como a devida habilitação perante o Conselho Regional 
de Contabilidade.   

      Diante disso, obviamente que o julgador de primeiro grau poderia deferir ou indeferir o 
requerimento ministerial, mas, o que é de se ter por certo, é que jamais poderia ter agido como 
procedeu, julgando aprovadas as contas à revelia do Ministério Público Eleitoral, sem 
sequer ter reaberto a oportunidade para que o órgão ministerial apresentasse manifestação 
conclusiva e derradeira, quer pela aprovação, quer pela reprovação de contas. Infelizmente, 
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teve por bem o Juízo recorrido em trilhar outro caminho e, por isso, imperioso o manejo do 
presente expediente recursal.   

      Ocorre que, compulsando os autos, examinando-se as contas prestadas pelo recorrido, não 
resta a menor dúvida que o presente recurso comporta juízo de procedência, porque, 
efetivamente, conclusão que se extrai de simples consulta à decisão atacada, não tendo 
enfrentado o magistrado de primeiro grau na sua decisão o necessário confronto de documentos e 
o devido fechamento de contas.   

      Vislumbra o Parquet que o não esclarecimento do ajuste de contas forma cabal e 
preferencialmente por perícia contábil, efetivamente traz uma insegurança jurídica nos trabalhos 
eleitorais e sua seriedade, razão pela qual, se tinha por boas as contas prestadas, era dever do 
julgador ter analisado os autos com a motivação e fundamentação necessárias.   

      Ora, é preciso despertar nos operadores do direito que atuam no julgamento e avaliação das 
contas eleitorais a consciência de que o compromisso social está a exigir a análise cautelosa das 
contas relativas ao período eleitoral, precato que, no caso concreto, passa pela observância do 
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, que é o comando abstrato da lei com a 
mescla dos requisitos da necessidade, adequação e proporcionalidade entre os bens jurídicos 
conflitantes.   

      Aliás, coube a NALINI bem resumir a importância e a relevância do papel de julgar, in "O 
Juiz e o Acesso à Justiça", RT, 1994, nos seguintes termos:  

      "Obrigado a aplicar lei de cuja elaboração não participou, como é típico no sistema da 
separação de poderes, faculta-se ao juiz oferecer subsídios que resultem de sua experiência 
como aplicador de normatividade a cujo processo de reforma é chamado pela nacionalidade a 
colaborar. Profissional qualificado e em cuja a formação investiu o país enorme potencial de 
recursos, responsabilidade não se encerra no trabalho jurisdicional, mas tem compromisso 
para o aperfeiçoamento contínuo do equipamento encarregado de realizar justiça". (grifou-se) 
  

      Ora, distanciado o julgador do devido procedimento legal, em prejuízo da prestação de 
contas eleitoral, a toda evidência que tal atitude gera insegurança aos cidadãos e à comunidade, 
daí calhar bem a advertência de Herkenhoff, 1986, p. 101, citado por Rui Porta Nova, em 
"Motivações Ideológicas da Sentença" - Ed. Livraria do Advogado, 1994, eis:  

      "Por sua vez, o juiz agindo dentro de uma justiça que pretenda libertar e não escravizar, 
que não se preste ao papel de sustentar privilégios e exacerbar o abismo entre classes sociais, 
ajudará o homem na conquista de novas formas de ser, com vistas à realização cada vez mais 
plena de si mesmo. Nada justifica os juízes, membros da classe média, estarem a serviço das 
classes dominantes: 'impõe-se resisitir à alienação'.   

        Ademais, induvidoso que as informações prestadas à Justiça Eleitoral, devem primar pela 
transparência e, tal como posto este procedimento, tal como açodada e precipitadamente foram 
julgadas aprovadas as contas, margem segura haverá para que os cidadãos desconfiem da 
efetividade da Justiça Eleitoral, prejudicada restará a liberdade de informação constitucional 
eleitoral, malferido o princípio democrático, o princípio da proporcionalidade, dentre outros 
evidentes prejuízos ao ordenamento jurídico como um todo.   
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      Por tais razões, pugna o Ministério Público Eleitoral pelo conhecimento e provimento do 
recurso ora manejado, a fim de que seja observada a necessidade de uma efetiva e veraz 
prestação de contas eleitoral.  

      A propósito, a democracia representativa exige que os órgãos públicos responsáveis pela 
retidão e lisura do processo eleitoral tenham uma postura condizente com o espírito público que 
justifica a existência de seus cargos e a digna remuneração de seus préstimos, daí porque 
mostra-se de todo dessarrazoada e absurda a decisão monocrática que, sem nenhum 
embasamento, sem o menor respaldo técnico-contábil, teve a imprudência de julgar 
aprovadas contas eleitorais – e ainda assim sem nenhuma ressalva – sem, efetivamente, 
sequer examiná-las.   

      Aliás, como já dito, por mais que a informatização do sistema de prestação de contas 
eleitorais possa ter evoluído, este incremento não atingiu o ponto de tornar dispensável a 
presença do Juiz Eleitoral e do Promotor Eleitoral, pelo menos se estes tiverem a 
responsabilidade de cumprir suas funções com a probidade e o denodo condizente com as 
becas que lhes enobrecem o entorno dos ombros, às custas da sociedade, destinatária 
primeira e última das suas elevadas (e por isso mesmo necessariamente operosas) 
atividades.    

      Fosse dispensável a perícia e a avaliação técnico-contábil do balanço de receitas e despesas 
eleitorais, porque motivo teria o legislador pátrio e o Tribunal Superior Eleitoral sabiamente 
previsto a possibilidade de que o Juízo Eleitoral se valesse de um parecer técnico? Ou será que a 
onipotência cristalizadas na decisão do magistrado chegam ao ponto deste achar que possui 
conhecimento técnico-contábil capaz de atestar a regularidade das contas prestadas? Quer-se crer 
que não!  

      Se é obvio que, por mais que se esforce, difícil sempre será coibir os abusos praticados,  pois 
muitos são os tormentos que estão a impedir que a prestação de contas efetivamente guarde 
perfeita correspondência com a realidade, isto não pode, definitivamente, servir de argumento 
para que se alimente a visão distorcida, turva e míope de que, de fato, em sede de prestação 
de contas, nada adianta fazer, perda tempo querer examinar as contas, afinal, como se diz, 
elas nem mesmo correspondem à realidade.   

      Ora Eméritos Julgadores, se a experiência está a ensinar que muitas receitas e, por 
conseqüência, despesas, são omitidas quando da prestação de contas, nem por isso pode-se 
deixar que tal procedimento constitua-se num “nada” jurídico, numa formalidade supletiva 
cuja aferição deve ser exclusivamente feita em Cartório, pois, examinar com denodo e 
responsabilidade as contas ao término do período eleitoral, empreender todos os esforços para 
fazê-lo – pelo menos tendo em vista os gastos juntados e colacionado - é o mínimo que se espera 
de um servidor público, de um Juiz Eleitoral, de um Promotor Eleitoral, pois, do contrário, não 
sendo esses operadores do direito os protagonista, quem haverá de exercer tal relevante e digno 
papel?   

      Por essas e outras que, inclusive, uma das pretensões da esperada Reforma Política é 
que as campanhas políticas sejam objeto de financiamento público. Contudo, antes que lá 
se chegue, forçoso reconhecer que a previsão legal da prestação de contas não pode ser 
compreendida como mera providência burocrática ou mesmo mais uma formalidade 
necessária de menor importância, mas sim como momento de checagem minuciosa e rígida 
fiscalização que, se não for devidamente observado, especialmente em caso de candidatos 
eleitos, praticamente esvazia e priva de toda a eficácia eventual impugnação de mandato 
eletivo, cuja propositura é de inteiro interesse do Ministério Público.   
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      Não foi por acaso, a propósito, que o preclaro magistrado que o ex-presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, Ministro Sepúlveda Pertence, afirmou, em pronunciamento recente (fonte: 
TSE; em 08 de março de 2004), que o problema do financiamento das campanhas eleitorais 
não só encarece a disputa política como, efetivamente, constitui-se numa verdadeira “erva 
daninha da democracia”, na medida em que “interferência do poder econômico nas 
eleições é um dado real e dramático de todas as democracias contemporâneas”.   

      Ainda, deixou bem claro o experiente e por demais sábio Ministro Sepúlveda Pertence que o 
aperfeiçoamento do sistema de prestação de contas é uma necessidade, sob pena de, em assim 
não se fazendo, por vias transversas, estar-se legitimando e emprestando legalidade a uma velha 
anedota, cujo lema é o de que “em matéria de prestação de contas eleitorais, os candidatos 
fingem que prestam contas e o Tribunal finge que acredita nelas”.   

      Por óbvio que um controle perfeito e absoluto, embora desejável, é de todo impossível, tal 
como aduz o referido Ministro, agora, o que não se pode, definitivamente, é compactuar com a 
displicência de se deixar de examinar documentos e balanços que poderiam ser analisados, de 
não se empreender o menor dos esforços numa tarefa por demais necessária, senão para punir, 
pelo menos para inibir que o abuso do poder econômico continue a corromper um processo 
eleitoral que necessariamente deve ser hígido e transparente.   

      Pergunta-se: de que adianta dar andamento a diversos pedidos de representações 
eleitorais, deflagrar pedidos de providências, fiscalizar a propaganda eleitoral, zelar pela 
higidez no registro das candidaturas, encaminhar ações de investigação judicial eleitoral se 
a força motriz e fonte geradora de todas as ilegalidades que reside, justamente, na 
capitalização e no financiamento espúrio do processo eleitoral continuar sendo tratada sem 
a importância devida, relegada e marginalizada a segundo plano, como se o mero 
transcurso das eleições pudesse imunizar candidatos e partidos políticos de, 
verdadeiramente, ajustarem suas contas perante a Justiça Eleitoral? Nada justifica esta 
postura irresponsável, para dizer o menos! 

      Nesse sentido, notável contribuição para a percepção da importância do procedimento de 
prestação de contas deflui dos judiciosos apontamentos do atuante Promotor Eleitoral catarinense 
PEDRO ROBERTO DECOMAIN, vazados nos seguintes termos:  

      "A prestação de contas é o mecanismo imaginado pela lei para verificar a licitude dos 
recursos arrecadados tanto pelos partidos quanto pelos candidatos, para o emprego em suas 
campanhas eleitorais, assim como a licitude dessa aplicação é importante para tentar conferir 
transparência às receitas e despesas das campanhas eleitorais. Tem por objetivo principal, 
segundo parece, impedir o abuso do poder econômico e, também na medida do possível, o uso 
de recursos ilícitos em campanhas eleitorais”.  

      O que se quer ver prevalecer é o entendimento de que é de se exigir da Justiça Eleitoral 
uma prestação de contas rigorosa e abrangente, capaz de apresentar, de forma cristalina e 
transparente, pelo menos parte da alocação dos recursos financeiros que fomentaram a 
campanha eleitoral de todos os candidatos, com maior razão ainda dos diplomados.  

      Até mesmo porque o nosso legislador, que já foi por demais negligente ao retrdar uma 
política mais austera de prestação de contas (que veio com a mini-reforma introduzida pela Lei 
11.300/2006), ao tipificar que a não observância da lei por partidos e candidatos na 
contabilização da receita e despesa. 
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      Caso Vossas Excelências optem por chancelar a manutenção da decisão “a quo” tal como 
deficientemente está posta, mais do que praticamente privar o Ministério Público Eleitoral do 
exercício de uma de suas prerrogativas, consistentes no enfrentamento da corrupção eleitoral e 
do abuso do poder econômico, estará este Egrégia e respeitada Corte corroborando a impressão 
de que, tal como certa feita já disse o Desembargador Luis Melíbio Uiraçaba Machado, do 
alto da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o controle dos 
gastos eleitorais, “a despeito da parafernália contábil que se concebeu para submetê-lo ao 
julgador”, consiste num “ato teatral tão farisaico quanto antes do advento dos recibos e 
formulários”, num verdadeiro “jogo de faz-de-contas no qual a Justiça Eleitoral se vê 
constrangida a se manifestar exarando um atestado de idoneidade e legalidade quanto a fatos 
dos quais tem acesso apenas à superfície e à formalidade”.  

      O que se dirá, então, quanto, como no caso em tela, na decisão prolatada pelo Juízo da 
61ª Zona Eleitoral, nem mesmo este exame superficial e epidérmico foi exigido, quando 
nem mesmo os mais comezinhos princípios contábeis foram devidamente observados, 
quando irregularidades perceptíveis quase que “ictu occuli” sequer foram objeto de 
expresso pronunciamento judicial? Não pode o Ministério Público Eleitoral compactuar 
com essa hipocrisia.  

      Porém, a despeito de tudo quanto foi dito, há que se reconhecer que, apesar das deficiências e 
imperfeições da lei no que tange à prestação de contas, é imperioso ressaltar que este 
mecanismo, apesar de suas imperfeições, é necessário e visa disciplinar e moralizar o uso de 
recursos na campanha eleitoral e, pelo simples fato de existir, por si só, já se mostra apto 
para inibir o uso de receitas e despesas clandestinas.  

      Por fim, há que se concordar que o Judiciário como um todo, Juizes e Promotores Eleitorais, 
devem resolver e enfrentar os problemas que o legislador lhes apresenta e, bem ou mal, a lei, 
cometeu, ao Poder Judiciário o dever de fiscalizar e julgar as contas relativas às campanhas 
eleitorais. 

      Assim, goste o julgador monocrático ou não, o procedimento de prestação de contas 
existe e, mais do que uma formalidade, deve ser substancialmente respeitado, isto é, o 
procedimento de contas não é uma fase supérflua ou descartável, mas sim um dos pontos 
finais e termômetros do grau de lisura do pleito. 

      Então, as contas apresentadas e os dados que chegaram ao conhecimento da Justiça Eleitoral 
e do Ministério Público Eleitoral, devem ser objeto de checagem necessária e, por óbvio, dada a 
natureza eminentemente contábil deste procedimento, nada mais razoável que esta aferição seja 
subsidiada pelo parecer de um contador ou profissional com conhecimentos específicos sobre a 
matéria, na medida em que, por maior que seja a mundividência e por mais apurados que sejam 
os conhecimentos interdisciplinares do Juiz e do Promotor Eleitoral, em regra, o campo 
cognitivo desses profissionais ainda haverá de ser flagrantemente insuficientes para permitir uma 
análise segura e confiável acerca das contas prestadas. PERÍCIA, PORTANTO, É 
NECESSÁRIA!   

      Não fosse assim, e o Juízo Eleitoral de primeiro grau parecer desconhecer recomendação 
oriunda do Tribunal Superior Eleitoral, porque motivo teria constado na Resolução 21.609 do 
TSE a expressa possibilidade neste sentido, senão veja-se: 

       “Art. 49. Para efetuar o exame das contas, a Justiça Eleitoral poderá se valer de 
técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como de 
tribunais e conselhos de contas dos municípios, mediante solicitação formal a seus titulares 
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a ser firmada pelo presidente do Tribunal Eleitoral competente, pelo tempo que for 
necessário (Lei 9.504/97, art. 30, §3°).  

      §1° Nas zonas eleitorais, diante da impossibilidade de requisição dos técnicos referidos 
no caput, o juiz eleitoral poderá requisitar servidores ou empregados públicos do 
município, ou nele lotados, com formação contábil.  

      §2° Inexistindo na circunscrição servidores ou empregados públicos com a formação 
exigida no parágrafo anterior, o juiz eleitoral poderá requisitar pessoas idôneas da 
comunidade, escolhidas preferencialmente entre as que possuírem formação técnica 
compatível com o exercício das atribuições inerentes ao exame das contas. “  

      Pergunta-se: será o Tribunal Superior Eleitoral, ao prever tal possibilidade, tendo 
cogitado uma sorte de situações diversas, não foi claro o suficiente, no sentido de destacar a 
importância de uma leitura técnica e contábil das contas? Será que, tal como insinua o 
magistrado, não há “nenhuma determinação legal” que seja justifique a necessidade de 
uma perícia contábil nos autos das prestações de conta eleitorais?   

      Obviamente que não, tal recurso, qual seja, a solicitação de perícia e estudo técnico-contábil, 
por diversas formas, existe e foi previsto no procedimento da prestação de contas. Assim, apenas 
o magistrado, sem a menor razão e fundamentos, teve por bem em não observá-lo e, pior do que 
isso, desconsiderou, absolutamente a sua existência, como que zombando do Ministério Público 
Eleitoral, qualificando a iniciativa deste órgão como “louvável e apropriada”, tal como consta na 
decisão, mas, ao mesmo tempo, “inoportuna e inadequada”, sem dizer exatamente o porquê.   

      Se lutar, com toda a combatividade necessária, para a defesa de um processo eleitoral 
hígido, cada vez mais distante do vício do abuso do poder econômico é ser inconveniente e 
inoportuno, prefere este órgão assumir este papel, por mais antipático que ele pareça!   

      E não se diga, aliás, que, diante da premência da diplomação dos candidatos, faltou tempo ou 
mesmo condições materiais para que o Juízo Eleitoral determinasse a realização do exame 
pericial requerido pelo Ministério Público, pois, entre a data da publicação da decisão que 
aprovou as contas (25 de novembro de 2004) e o prazo final para que o julgamento das contas 
dos candidatos e partidos, quer para aprová-las, quer para desaprová-las - ainda haveria de 
subsistir um bom número de dias.   

      A título de exemplo, é de se indagar, também, apenas a título de curiosidade, qual seria o 
motivo pelo qual, após todo este “atropelo” do procedimento de prestação de contas, ter sido a 
diplomação dos candidatos no Juízo recorrido marcada para a precoce data de 02 de dezembro de 
2004, quando sequer transcorrido o prazo mínimo de oito dias entre a data da publicação da 
decisão que aprovou as contas e a cerimônia de diplomação (art. 54 da Resolução 21.609 do 
TSE? Independentemente das razões, as quais sequer merecem ser abordadas neste expediente, 
uma coisa é certa, e isto o Ministério Público Eleitoral pode atestar, a injustificada pressa e 
açodamento do magistrado extrapolou todo e qualquer limite, sobretudo porque vem em 
detrimento e franco prejuízo não só da devida prestação de contas, mas, também, das 
devidas prerrogativas do Ministério Público Eleitoral.   

      Outrossim, não bastasse o exíguo prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a diplomação, 
prazo último para que os candidatos e os partidos conservem os documentos relativos à prestação 
de suas contas, o que, consoante reconhece a doutrina, sem sombra de dúvida, já expõe as chagas 
e as dificuldades de aproveitamento e apuração de eventuais irregularidades - e terá ainda o 
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Ministério Público Eleitoral que conviver com a rematada inépcia e abrupta interrupção 
do procedimento de prestação de contas?   

      Não se pode admitir tal postura e a crença deste agente ministerial é que Vossas Excelências, 
ao proclamaram o segundo grau de jurisdição, bem saberão sopesar os argumentos ora 
expendidos.  

      No mérito, enfim, entende o Ministério Público Eleitoral, em suma, que, ainda que se 
considere válida a decisão emitida, os minguados argumentos invocados pelo magistrado “a quo” 
não estão respaldados em elementos concretos, ou seja, a “aprovação” de contas, ainda por 
cima sem ressalvas, se deu sem efetiva e verdadeira verificação de contas, sem a adoção de 
providências necessárias para a aferição dos gastos eleitorais, sem o cotejo entre a 
verdadeira existência de recibos e notas fiscais relacionados como despesas eleitorais. 
Enfim, tudo o que não houve nestes autos foi uma efetiva prestação de contas e a observância do 
devido procedimento previsto tanto na Lei 9.504/97 como na Resolução 21.609 do TSE de 2004 
é tão-só o que pretende o Ministério Público Eleitoral!   

      E a propósito disso, tal como já tido, em outras palavras, tem o Ministério Público Eleitoral o 
maior interesse em zelar pela efetiva prestação de contas, na medida este necessário e 
imprescindível procedimento não tem caráter supletivo, não se apresenta como mera formalidade 
burocrática, mas sim deve ser compreendido como imprescindível para que o Poder Judiciário e 
o Ministério Público Eleitoral possam avaliar se as receitas e as despesas relacionadas pelos 
candidatos correspondem à realidade dos fatos, sob pena de, em assim não ocorrendo, poder 
restar configurado abuso do poder econômico, conseqüência que, por sua vez, pode levar, até 
mesmo, à impugnação do registro da candidatura pelo Ministério Público Eleitoral.   

      Somente na hipótese destes autos, a título de exemplo, nas fls. 315/316, veja-se que, ao 
contrário do que aduz e sugere o magistrado singular, foram, sim, detectadas uma série de 
suspeitas de irregularidades, tais como doações suspeitas e não checadas, despesas listadas sobre 
as quais não se sabe se é permitido a comprovação por recibo, notas fiscais que não foram 
apresentadas, fornecedores e gastos sobre os quais paira dúvida, sem falar na necessidade de se 
examinar a conciliação bancária e os extratos ora apresentados – as quais, efetivamente, não 
foram sanadas – isto numa campanha que girou em torno de nada menos do que R$ 323.013,30 
(trezentos e vinte e três mil treze reais e trinta centavos).   
       ISSO POSTO, REQUER o Ministério Público Eleitoral que, preliminarmente, seja 
reconhecida a nulidade da decisão que julgou aprovadas as contas eleitorais prestadas, com 
base nos fundamentos antes expendidos.   

      Em assim não sendo, forte no princípio da eventualidade, REQUER o Ministério Público 
Eleitoral que seja integralmente reformada a decisão objurgada que julgou aprovadas as 
contas eleitorais sem ressalvas, como medida de Direito e Justiça, a fim de que possa ser 
renovado o procedimento de prestação de contas, desta feita com a observância dos requisitos 
legais, com a participação efetiva do Ministério Público, enfim, com todas as garantias 
necessárias que, infelizmente, foram de todo olvidadas pelo Juízo Eleitoral recorrido.   
       Termos em que oficia o Ministério Público.  
       Arapongas, 02 de dezembro de 2004.   
  
       MÁRCIO SOARES BERCLAZ 
          PROMOTOR ELEITORAL 
 


