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PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES 
 

   MM.ª Julgadora, 
 
   O Sr. João Oliveira Lima, candidato às eleições proporcionais 
municipais de Jacobina em 2004, vem perante esse Juízo Eleitoral prestar contas de sua 
campanha, aduzindo a inexistência de qualquer movimentação financeira a ela referente, 
acreditando, com tal expediente, estar cumprindo a sua obrigação legal.  
 
   A obrigatoriedade da prestação de contas de campanha eleitoral por 
candidatos é tema cada vez mais relevante, visto que, na atual perspectiva do Tribunal Superior 
Eleitoral, sem ela não há obtenção da certidão de quitação eleitoral, inserida, por sua vez, no 
conceito de plenitude do gozo dos direitos políticos, condição de elegibilidade, pois. A Lei das 
Eleições estabelece o limite de trinta dias após o pleito para o encaminhamento regular do 
conjunto de prestação de contas à Justiça Eleitoral (art. 29, § 1.º, Lei n.º 9.504/97), 
impedindo a diplomação dos eleitos enquanto perdura a omissão. 
 
     No caso vertente, o candidato permaneceu inerte durante todos esses anos 
que se seguiram às eleições municipais de 2004, deixando de apresentar regularmente as contas 
de sua campanha para fazê-lo às vésperas do novo pleito, objetivando garantir a quitação 
eleitoral necessária ao deferimento do registro de uma eventual e nova candidatura.  
 
   Em meu entender, se não houve apresentação oportuna e estando ainda 
“sub judice” as contas extemporaneamente apresentadas, passíveis, pois, de eventual 
desaprovação, não há como conferir-se ao candidato necessária certidão de quitação eleitoral que 
lhe permita concorrer ao novo pleito, pois lhe fala uma das condições de elegibilidade. 
 
 
 
 
 
 
    
 



     A inexistência de movimentação financeira em uma campanha eleitoral 
sem qualquer gasto se mostra pouco crível e desafia o senso comum de compreensão de qualquer 
pessoa. A simples confecção de material volante ou faixas e pinturas em muros já seriam 
suficientes para demonstrar a falsidade da informação constante da prestação de contas do 
candidato, pois algum recurso houvera de ser arrecadado e aplicado na realização destas 
despesas.  
 
   Não há como admitir-se, sem qualquer questionamento, a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato. Nesta linha de raciocínio, requeiro seja ele devidamente 
notificado para, em prazo de lei, colacionar extratos bancários de todas as suas contas referentes 
ao período da campanha municipal de 2004, após o que, cumprida ou não a diligência, seja 
também colhido parecer a ser elaborado por servidor da Justiça Eleitoral, ou que seja nomeado 
como perito um profissional idôneo desta comunidade (com capacitação técnica compatível - 
Contador), para analisar as contas apresentadas, ficando o requerente responsável pelo 
pagamento dos serviços realizados. 
 

Após, nova vista.  
  
 

Jacobina, 27 de junho de 20008. 
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