
 

 
 
 
 
 
 

Ministério Público 
Gabinete do Subprocurador-Geral 
LUCAS ROCHA FURTADO

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União 

 

  

 

 

 

Com fundamento no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no artigo 237 do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução 155/2002, 
o Ministério Público junto ao TCU oferece 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

com o propósito de que essa Corte de Contas, no cumprimento de suas competências 
constitucionais de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial da Administração Pública Federal, decida pela adoção das medidas de sua 
competência visando verificar, em conjunto e em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, a 
confiabilidade das urnas eletrônicas utilizadas nas votações do país, bem como no 
sistema de contabilização e apuração dos votos, tendo em vista as suspeitas levantadas 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e considerando a necessidade de se 
atestar sem sombras de dúvidas a higidez de todo o processo eleitoral, de modo a 
verificar com segurança se o sistema do TSE é indene a fraudes. 

A imprensa repercutiu com intensidade a fala do Presidente Jair Bolsonaro em 
que levantou dúvidas acerca da lisura da contabilização e apuração dos votos na eleição 
passada para a Presidência da República, conforme, por exemplo, a seguinte notícia de 
O Globo (https://oglobo.globo.com/brasil/sem-apresentar-provas-bolsonaro-diz-que-
houve-fraude-nas-eleicoes-de-2018-1-24295753): 
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Sem apresentar provas, Bolsonaro diz que houve fraude nas eleições de 
2018 
Durante encontro com a comunidade brasileira em Miami, presidente 
declarou acreditar ter sido eleito no primeiro turno 
MIAMI — O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira frente a 
uma plateia de cerca de 300 pessoas que acredita que houve fraude nas 
eleições de 2018, apesar de não ter apresentado nenhuma prova nesse 
sentido. O presidente já havia feito acusações de fraude em 2018, mas agora, 
pela primeira vez, disse ter "provas" — sem mostrá-las. 
— Eu acredito que, pelas provas que tenho em minhas mãos, que vou mostrar 
brevemente, eu tinha sido, eu fui eleito no primeiro turno, mas no meu 
entender teve fraude. E nós temos não apenas palavra, nós temos 
comprovado, brevemente eu quero mostrar 
As afirmações foram feitas durante um encontro com a comunidade 
brasileira em Miami, que apoiou o presidente com 80% dos votos no primeiro 
turno das eleições daquele ano, e com 90% no segundo turno. 
— Caso contrário, passível de manipulação e de fraudes. Então eu acredito 
até que eu tive muito mais votos no segundo turno do que se poderia esperar, 
e ficaria bastante complicado uma fraude naquele momento. 
Bolsonaro não respondeu às perguntas dos jornalistas sobre quais seriam 
essas provas. Este é o terceiro dia da visita de Bolsonaro aos Estados 
Unidos, até o momento ele não falou nenhuma vez com a imprensa. 
Após o primeiro turno das eleições de 2018, Bolsonaro disse que achava que 
poderia perder as eleições por fraude nas urnas. O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) mandou realizar uma auditoria externa do sistema antes do 
segundo turno. 

Em desdobramento do episódio, segundo reportagem também de O Globo, 
embora o Presidente tenha afirmado ter provas do alegado, em momento posterior teria 
tergiversado sobre o tema. Reproduzo a seguir o teor dessa última matéria 
(https://oglobo.globo.com/brasil/depois-de-reafirmar-que-houve-fraude-nas-eleicoes-de-
2018-bolsonaro-desconversa-sobre-provas-1-24296493):  

Depois de reafirmar que houve fraude nas eleições de 2018, Bolsonaro 
desconversa sobre provas 
MIAMI (EUA) — Um dia após reafirmar que houve fraude nas eleições de 
2018 e que por isso não venceu já no primeiro turno, o presidente Jair 
Bolsonaro desconversou ao ser questionado sobre quando apresentará 
as provas que disse ter ontem. 
— Eu quero que você me ache um brasileiro que confia no sistema eleitoral 
brasileiro. Eu espero que você ache um brasileiro que confia no processo 
eleitoral brasileiro — disse, ao ser perguntado diretamente sobre quando 
apresentaria as provas da suposta fraude nas eleições de 2018. 
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Bolsonaro falou nesta terça-feira por menos de dois minutos aos jornalistas 
que acompanham sua viagem, após evento com empresários brasileiros em 
Miami. A entrevista foi a primeira que o presidente concedeu durante os 
quatro dias em que passou nos Estados Unidos. 
Ao ser perguntado se não acreditava na Justiça Eleitoral, irritou-se. 
— Não é na Justiça, não deturpem minhas palavras, não façam essa baixaria 
que a imprensa sempre faz comigo.  
No dia anterior, em uma palestra a apoiadores, também em Miami, o 
presidente afirmou que teria recolhido provas de que as eleições de 2018, em 
que foi eleito com 57,8 milhões de votos no segundo turno, foram 
adulteradas. O presidente já havia feito acusações de fraude em 2018, mas 
agora, pela primeira vez, disse ter "provas" — sem mostrá-las. 
— Eu acredito que, pelas provas que tenho em minhas mãos, que vou mostrar 
brevemente, eu tinha sido, eu fui eleito no primeiro turno, mas no meu 
entender teve fraude. E nós temos não apenas palavra, nós temos 
comprovado, brevemente eu quero mostrar —  disse ontem. 
Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirmou a segurança no 
sistema eletrônico de votação "sem que jamais tenha sido comprovado um 
caso de fraude, ao longo de mais de 20 anos de sua utilização". E ressalta 
que "naturalmente, existindo qualquer elemento de prova que sugira algo 
irregular, o TSE agirá com presteza e transparência para investigar o fato". 
"Mas cabe reiterar: o sistema brasileiro de votação e apuração é 
reconhecido internacionalmente por sua eficiência e confiabilidade. Embora 
possa ser aperfeiçoado sempre, cabe ao Tribunal zelar por sua credibilidade, 
que até hoje não foi abalada por nenhuma impugnação consistente, baseada 
em evidências", diz a nota. 

 

A polêmica iniciada pela maior autoridade do país traduz extrema gravidade, 
capaz de estremecer o principal fundamento da democracia, que é a representatividade 
popular na escolha que essa faz dos dirigentes que comandarão o Estado por 
determinado período de tempo. Ao se questionar a lisura do processo eleitoral, essa 
representatividade é colocada em xeque, causando apreensões e desconfianças 
preocupantes em toda a sociedade.  

É uma denúncia grave que não pode ficar sem apuração. E o questionamento 
assume tal dimensão que requer a verificação contundente, aprofundada e séria de todos 
os órgãos da República com dever de fiscalizar e apurar possíveis fraudes, 
irregularidades ou fragilidades.  

Sem dúvida, esse dever inclui o Tribunal de Contas da União. 

É certo que o Tribunal Superior Eleitoral já rebateu a fala do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República (vide: https://oglobo.globo.com/brasil/tse-rebate-
bolsonaro-defende-sistema-eleitoral-ministros-cobram-provas-24296509). 
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Todavia, como o TSE é o próprio agente que opera o sistema eleitoral, para 
que haja uma maior confiabilidade é necessário a atuação de um agente fiscalizador 
neutro, no caso, o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União. 

O que não se pode permitir é que pairem dúvidas acerca do pronunciamento 
do Presidente da República, que levanta suspeitas sobre a idoneidade do sistema 
eleitoral do país.  

Ora, a necessidade de uma rigorosa apuração se faz imprescindível porquanto 
das duas uma: ou se confirma a falibilidade das urnas eletrônicas e da apuração e 
consolidação dos votos e, portanto, mudanças urgentes devem ser providenciadas no 
sistema; ou se atesta com segurança a sua confiabilidade e, assim, demonstra-se a toda 
população que o sistema é seguro, reforçando a confiança no sistema democrático. 

De modo a robustecer a apuração sugerida, inclusive, pode-se, a critério do 
relator, conclamar o auxílio de entidades internacionais para a avaliação da 
confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, como, por exemplo, a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ou, alternativa ou conjuntamente, 
a Organização dos Estados Americanos (OEA), que teve papel fundamental em recente 
controvérsia nas eleições presidenciais da Bolívia.  

A preocupação em se dar uma resposta definitiva sobre a afirmação do 
Presidente do Brasil assoma em importância, de modo a afastar qualquer dúvida acerca 
da idoneidade do sistema. Um consistente alerta contra as ameaças que a democracia 
sofre atualmente no mundo inteiro é a obra “Como as democracias morrem”, de Steven 
Levitsky e Daniel Ziblatt, que foi o livro mais vendido pela Amazon no Brasil no 
período eleitoral de 2018.1 Nesse livro, os autores identificam quatro conjuntos de 
comportamentos de políticos que, segundo eles, devem nos preocupar, pois minam o 
sistema democrático. Um desses conjuntos de comportamento é o que os autores 
denominam “rejeição das regras democráticas do jogo (ou compromisso débil com 
elas)”, no qual se insere a tentativa de minar a legitimidade das eleições. Recupero 
daquela obra o seguinte trecho (disponível em 
https://zahar.com.br/sites/default/files/arquivos/trecho_-_como_as_democracias_morrem.pdf, 
página 24): 

Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la; 

Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar 
eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou 
restringir direitos civis ou políticos básicos; 

Buscam lançar mão (ou endossar o uso) de meios extraconstitucionais para 
mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou 
protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo; 

                                                           
1 https://oglobo.globo.com/cultura/como-as-democracias-morrem-se-torna-livro-mais-vendido-pela-amazon-no-brasil-
23180692 
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Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a 
aceitar resultados eleitorais dignos de crédito. (Gifei). 

Nessas condições, todo o esforço das instituições republicanas é 
imprescindível para esclarecer as dúvidas eventualmente levantadas sobre a 
credibilidade do sistema eleitoral, de modo prevenir quaisquer circunstâncias que 
comprometam a confiabilidade nas regras democráticas de escolha dos representantes 
legítimos do povo. 

Ressalto que o teor da presente representação não se confunde com o objeto 
de outra representação que apresentei em 2017 e que culminou no Acórdão nº 
2.564/2017. Naquela oportunidade questionei as providências que estariam sendo 
implementadas pela Justiça Eleitoral para a implementação, nas eleições de 2018, 
do voto impresso, conforme determinava o art. 12 da Lei 13.165/2015, novidade que 
possibilitaria, como defendi em minha representação, uma auditabilidade mais 
consistente do processo eleitoral. O TCU, entendendo parcialmente procedente a 
representação, à época, proferiu a seguinte deliberação: 

8.2. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral que apresente a este Tribunal, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação que contenha detalhamento das 
providências a serem tomadas com vistas a atender às disposições do art. 12 
da Lei 13.165/2015, incluindo o cronograma, as etapas e os setores 
responsáveis por sua implementação, utilizando-se, para tanto, de padrões e 
critérios definidos para identificação, análise e avaliação de riscos que 
poderão impactar na gestão desse processo. 

Posteriormente, em sede de monitoramento, o Acórdão nº 967/2018-Plenário 
exortou o TSE, ainda sobre o tema do voto impresso, nos seguintes termos: 

9.2. dar ciência ao Tribunal Superior Eleitoral, para que adote as medidas 
mitigadoras cabíveis, sobre o risco de insucesso na produção e instalação 
tempestivas dos módulos de impressão de voto em decorrência do pouco 
tempo disponível, o que implicaria descumprimento do art. 12 da Lei 
13.165/2015; 
9.3. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral que apresente ao TCU, no 
prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes documentos e informações: 
9.3.1. estágio atual do processo licitatório referente ao Edital TSE 16/2018; 
9.3.2. cronograma atualizado, previsto no item 5.4 do plano de ação 
apresentado, referente ao Edital TSE 16/2018, a partir da data de assinatura 
do contrato; 
9.3.3. estimativa do tempo necessário para a produção dos 30.000 módulos 
de impressão de voto pela vencedora do certame, após a aprovação do 
modelo de produção; 
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9.3.4. relação dos munícipios que receberão os módulos de impressão e a 
quantidade que cada um deles receberá, caso já tenham sido definidos; 

Importa, portanto, ao TCU, considerando as eleições municipais que 
ocorrerão este ano e a afirmação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República de 
que houve fraude nas eleições passadas, verificar o estágio atual de cumprimento das 
determinações expedidas ao TSE no sentido de viabilizar a implementação do voto 
impresso – que aumenta a confiabilidade do sistema eleitoral, como já defendi – 
conforme determinado pela Corte de Contas.  

Ante o exposto, este representante do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União, com fulcro no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no artigo 237 
do Regimento Interno do TCU, requer ao Tribunal, pelas razões acima aduzidas, que 
conheça desta representação a fim de que essa Corte de Contas, no cumprimento de suas 
competências constitucionais de controle, adote as medidas de sua alçada visando: 

a) verificar, em conjunto e em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, a 
confiabilidade das urnas eletrônicas utilizadas nas votações do país, bem como no 
sistema de contabilização e apuração dos votos, tendo em vista as suspeitas levantadas 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e considerando a necessidade de se 
atestar sem sombras de dúvidas a higidez de todo o processo eleitoral, de modo a 
verificar com segurança se o sistema do TSE é indene a fraudes; 

b) verificar o estágio atual de cumprimento das determinações expedidas ao 
TSE no sentido de viabilizar a implementação do voto impresso, conforme determinado 
pela Corte de Contas. 

Sugere-se, ainda, no intuito de robustecer a apuração da dúvida suscitada, 
com a qual não compartilho, que vier a ser decidida pelo Tribunal, a critério do relator, 
conclamar o auxílio de entidades internacionais para a avaliação da confiabilidade do 
sistema eleitoral brasileiro, como, por exemplo, a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) ou, alternativa ou conjuntamente, a Organização 
dos Estados Americanos (OEA). 

 

Ministério Público, em 11 de março de 2020. 

 

 

 

Lucas Rocha Furtado 
Subprocurador-Geral 


