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1. INTRODUÇÃO
A Resolução TSE n. 23.607 disciplina as regras de arrecadação e gastos para
as eleições municipais de 2020. Aqui, abordados os principais tópicos e
novidades. Para melhor didática, os temas foram apresentados numa
formatação diferenciada, mais informal, visando facilitar o aprendizado e
atrair sua atenção. Você não se sentirá sozinho. Estaremos juntos nessa
jornada, destacando pontos importantes, fazendo observações, lembretes
e testando seus conhecimentos com perguntas que você vai acertar.
O conteúdo está apresentado em três módulos, na seguinte sequência:
Arrecadação – Gastos – Elaboração da Prestação de Contas. Essa
apresentação contará com vídeos, todos disponibilizados na VideoWeb, na
unidade SCI. Ao final, a título de sugestão, selecionados alguns temas a
serem abordados nas reuniões com os partidos.
Você pode iniciar seus estudos acessando o seguinte vídeo apresentado
pelo colega David, no qual constam os principais temas e inovações da
Resolução 23.607/19.
Acesse em: http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/814/principaisaspectos-e-inovacoes-da-res.-tse-23.607-2019
Aproveite esse momento para ampliar seus conhecimentos. E não se
esqueça: disciplina e persistência fazem a diferença!
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2. Arrecadação
Vamos estudar nesse módulo: os requisitos para arrecadar, pré-campanha
e arrecadação, contas bancárias de candidatos e partidos, FEFC/FP, doações
a partir de R$ 1.064,10, financiamento coletivo, recursos do próprio
candidato, eventos de arrecadação, fonte vedada, recursos de origem não
identificada, data limite de arrecadação, sugestões de assuntos para levar
na reunião com os partidos. Ao final, um resumo dos pontos mais
relevantes desse módulo.
2.1 PRÉ-REQUISITOS (art. 3º)
Todo recurso financeiro arrecadado deve transitar por conta bancária
específica. Mas para abrir a conta bancária, vai ser preciso um CNPJ
fornecido pela Secretaria da Receita Federal, e só tem direito quem
requerer seu registro de candidatura.

Pré-requisitos
candidato:
Pré-requisitos
partido:

a) registro de candidatura; b) obtenção do CNPJ de
candidato; c) abertura de conta bancária Doações para
Campanha; d) emissão de recibos (art. 7º).
a) registro ou anotação na Justiça Eleitoral; b) CNPJ; c)
abertura de conta bancária “Doações para Campanha”;
d) emissão de recibos de doação.

2.2 PRÉ-CAMPANHA (art. 22)
Pode haver arrecadação antes da abertura de conta bancária
específica???
Examinador, você já ouviu falar da vaquinha virtual???
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GUARDE ESTA DATA:

15/5 - FINANCIAMENTO COLETIVO
- Cadastro prévio da instituição
arrecadadora na JE
- Repasse do dinheiro arrecadado
com a abertura da conta “Doações
para Campanha” pelos candidatos.

2.3 CONTAS BANCÁRIAS (arts. 8º e 9º)
CONTAS DO CANDIDATO:
1.“Doações para Campanha”: obrigatória a abertura, mesmo não havendo
movimentação financeira. Recebe verbas privadas, tais como: doações de
pessoas físicas, recursos do próprio candidato, doações de
candidatos/partidos, financiamento coletivo (vaquinha virtual), eventos de
arrecadação.
2. FEFC: aberta se houver repasse de FEFC.
3. Fundo Partidário: aberta se houver repasse de FP.
CONTAS DO PARTIDO PARA CAMPANHA:
1.“Doações para Campanha”: Essa conta deve estar permanentemente
aberta (é novidade!!!) (art. 12, § 7º);
2. Fundo Partidário: já está aberta (art. 9º, § 1º);
3. FEFC: aberta se houver repasse (art. 9º).
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OBS.:
1. Candidatos a vice e suplente não são obrigados a abrir conta (art. 8º, §
3°);
2. Candidatos não pagam pela abertura da conta, mas pagam tarifas de
serviços (art. 12, inc. I e § 2º).
3. A conta “Doações para Campanha” do candidato é encerrada no final da
eleição, diferentemente da conta “Doações para Campanha” do partido,
que deve estar permanentemente aberta.
IMPORTANTE:
1. Pessoas Jurídicas não podem fazer
doação.
2. Não vale misturar recursos entre contas
distintas (art. 9º, § 2º). Recursos do FEFC
devem transitar na conta FEFC; recursos do
Fundo Partidário devem ser movimentados
pela conta FP e recursos privados devem
passar pela conta "Doações para
Campanha".
3. Recursos financeiros que não provenham
das contas específicas, além de acarretarem
a desaprovação das contas, configuram
Recursos de Origem Não Identificado
(RONI) (arts. 14, § 2º e 32, VI).
4. A conta “Outros Recursos” é uma conta do partido, declarada na
prestação de contas partidária anual. Recebe verbas privadas como:
doações de pessoas físicas, contribuição de filiados, rendimentos de
aplicações, eventos arrecadatórios e outras receitas captadas para a
manutenção do partido. Havendo uma sobra de caixa, o partido pode
destinar recursos dessa conta para usar na campanha dos seus candidatos.
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ATENÇÃO: O partido deve primeiro transferir os recursos da conta “OR”
para a conta “Doações para Campanha” (art. 18, III), que, como já visto, fica
permanentemente aberta. Nessa transferência de recursos, o partido
precisa identificar os doadores originários (art. 18, IV), vale dizer, quem fez
as contribuições (pessoas físicas, filiados).
5. Os partidos podem destinar verbas privadas da conta "Outros Recursos"
para a campanha (item 2), mas também podem destinar recursos do Fundo
Partidário para os seus candidatos, usando a própria conta FP. O recurso
ingressa na conta FP do candidato por transferência eletrônica (art. 19, §
1º, I).
ATENÇÃO: O partido pode usar FP para pagar despesas diretamente
relacionadas com as campanhas (art. 19, § 1º, II). Mas ele precisa separar
no mínimo 30% desse recurso para as candidaturas femininas. O controle
desses 30% será abordado no item 2.4.2.
Testando seus conhecimentos: partido transfere recursos da conta de
Fundo Partidário para a campanha de um candidato. Em qual conta do
candidato será feita a TED??? sim, examinador, é isso mesmo que você está
pensando... para a conta FP do candidato. Afinal, os recursos não podem
ser misturados.
2.4 FEFC e FUNDO PARTIDÁRIO (arts. 17 e 19)
2.4.1 - DISTRIBUIÇÃO: (novidade!!!)
Art. 17, § 1º
Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado
o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos
partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
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OBS.:
1. PARTIDO NÃO COLIGADO: pode haver repasse entre os candidatos entre
si e o partido. ATENÇÃO: candidatas mulheres podem fazer dobradinha
com o prefeito se houver benefício (art. 17, § 7º). Mas se a dobradinha é de
vereadora com vereador, qual é o benefício auferido? O vereador é um
potencial concorrente, o que pode configurar aplicação irregular de
FEFC/FP. Responde solidariamente a candidata e o candidato pelo
recolhimento da quantia aplicada irregularmente (art. 17, § 9º).
2. PARTIDOS COLIGADOS NA MAJORITÁRIA: podem ser repassados
FEFC/FP entre os partidos coligados e o candidato a Prefeito.
ATENÇÃO: a verba de um partido não pode ser usada para candidatos
vereadores de outros partidos. Veja a seguinte situação: partidos que estão
coligados, mas não indicaram o prefeito e recebem FEFC/FP do partido que
indicou o prefeito: cuidado, examinador.... pois esses partidos coligados
que receberam essa verba não podem repassar para os seus candidatos à
vereança. E o que eles vão fazer com o dinheiro??? É uma situação nova
trazida pela Resolução 23.607. Não há jurisprudência sobre esse tema. A
análise é criteriosa e a inclusão desse apontamento no parecer técnico deve
ser fundamentada. Esse cenário dificilmente deve acontecer. Foi trazido
para reflexão.
2.4.2 CANDIDATURAS FEMININAS: MÍNIMO 30% do FEFC/FP
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IMPORTANTE:
1. Gerenciamento da verba pública pela própria candidata no interesse da
sua campanha, em seu benefício. Ela quem aplica o dinheiro, sendo vedado
o repasse de qualquer valor para a conta bancária de candidato masculino.
2. Como o examinador faz o controle da aplicação dos 30%? Vai depender
para qual diretório foi transferido o FEFC ou FP:
- órgão nacional faz os repasses direto nas contas dos candidatos: a
unidade técnica do TSE, na prestação de contas de campanha do partido, é
quem vai conferir se observado o percentual mínimo de 30% para
candidaturas femininas;
- órgão nacional repassa para o diretório estadual e esse distribui para os
candidatos: a unidade técnica do TRE-RS, na prestação de contas de
campanha do partido, é quem vai conferir se observado o percentual
mínimo de 30% para candidaturas femininas (arts. 17, §4º e 19, §3º);
- órgão nacional repassa para o diretório estadual e esse repassa para os
diretórios municipais: o examinador do cartório eleitoral, na prestação de
contas de campanha do órgão municipal, é quem vai conferir se observado
o percentual mínimo de 30% para candidaturas femininas.
OBS.:
Você, examinador, vai verificar nas PCs de campanha do partido quanto ele
recebeu de FEFC/FP e quanto foi repassado para candidaturas femininas. Aí
é só calcular o percentual.
3. Candidaturas femininas: a inobservância das regras dos arts. 17 e 19
configura aplicação irregular de FEFC/FP, sujeito a recolhimento ao Tesouro
Nacional. Responde solidariamente o recebedor do repasse irregular ( § 9º
dos arts. 17 e 19).
4. Acesse o vídeo sobre Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/818/fundo-especial-definanciamento-de-campanha-fefc
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2.5 DOAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A R$ 1.064,10 (art. 21, § 1º)
Todo recurso privado usado na campanha deve ter sua fonte de origem
identificada com o CPF do doador. A verba pública você já sabe a origem
(FEFC/FP). O doador deve cuidar para não extrapolar 10% dos rendimentos
brutos auferidos no ano anterior ao da eleição (art. 27).
Doações a partir de R$ 1.064,10 somente podem ser realizadas por
transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário ou
cheque cruzado nominal.

Testando seus conhecimentos: Um doador pessoa física faz uma doação
de R$ 1.500,00 por cheque cruzado nominal. Para qual conta do candidato
o cheque será depositado??? Sim, examinador, exatamente o que você
pensou: na conta “Doações para Campanha”, pois é verba privada.

Entenda: Essas duas modalidades - TED e cheque cruzado nominal permitem identificar qual é a fonte desse recurso, vale dizer, a conta
bancária de origem. No extrato, vai constar a contraparte, ou seja, o
doador. Isso porque estamos falando de arrecadação. Caso estivéssemos
falando de pagamentos, a contraparte beneficiada no extrato é o
fornecedor, pois ele é o destinatário do pagamento.
Você deve estar curioso para identificar a contraparte num extrato. Abaixo,
um exemplo de doação por TED:

O “crédito” representa ingresso de recurso na conta. Veja, no quadro
acima, que o doador está identificado com o seu CPF. Doações de pessoas
9

físicas e de recursos do próprio candidato devem ser identificadas com o
CPF. A partir de R$ 1.064,10, além do CPF, deve haver o registro da conta
da contraparte (fonte de origem).
2.5.1 DOAÇÕES SUCESSIVAS (art. 21, § 2º)
São dois ou mais depósitos em espécie, realizados pelo mesmo doador no
mesmo dia, mas a soma dessas doações alcança R$ 1.064,10 ou ultrapassa.
Sim, examinador, você vai apontar essa irregularidade no seu exame de
contas. Veja o exemplo abaixo:

Testando seus conhecimentos: Qual é a conta bancária em que realizados
os depositados sucessivos? Você está acertando sempre... conta “Doações
para Campanha”, pois é a conta que recebe verbas privadas.

Entenda: O depósito em espécie não deixa registro da conta bancária de
origem exatamente porque ingressou na conta em dinheiro, não tendo
vindo de outra conta bancária. A regra contida no art. 21, § 1º, que prevê
TED ou cheque cruzado nominal para valores a partir de R$ 1.064,10, tem
por finalidade limitar depósito em dinheiro, pois não há comprovação
segura de qual é a fonte e impede a rastreabilidade desse recurso.
Doações financeiras recebidas em desacordo com o art. 21, §1º não podem
ser utilizadas. Diz a Resolução que se identificado o doador, devem ser
devolvidas (art. 21, § 3º).
Testando seus conhecimentos: como você, examinador, vai saber que esse
dinheiro não foi usado na campanha e devolvido? vamos pensar juntos:
quem sabe pelo extrato bancário .... sim, é por aí mesmo, pois você vai
observar no extrato um débito de igual valor ao crédito (dinheiro que
ingressou de forma errada). Esse débito representa a saída do dinheiro da
conta, o que ocorre na mesma data ou logo em seguida.

10

Art. 21 § 4º (novidade!!!)
No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
Testando seus conhecimentos: Vamos aproveitar a tabela de depósitos
sucessivos (3 depósitos de R$ 1.000,00 + 500,00 + 500,00) e apresentar o
seguinte caso: candidato fez os 3 depósitos em dinheiro, totalizando R$
2.000,00, mas apresenta sua conta bancária pessoal para comprovar os 3
saques havidos no mesmo dia e os depósitos concomitantes na sua conta
de campanha. Você, examinador, aponta como irregularidade?
DICA: Você faz o exame técnico com base na legislação. Ainda que
identificado o doador (muitas vezes são recursos do próprio candidato. Na
tentativa de comprovar a origem desse dinheiro, o prestador apresenta a
sua conta pessoal para demonstrar os saques havidos de iguais valores aos
depósitos na sua conta de campanha), a inobservância quanto ao modo de
proceder sujeita o candidato a ter de recolher R$ 2.000,00 ao Tesouro
Nacional.
2.6 FINANCIAMENTO COLETIVO (vaquinha virtual) (Art. 22)
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No item 2.1, foi apresentado o tal do financiamento coletivo. Só mudou a
imagem… Prestou atenção??? É possível, portanto, arrecadação na précampanha. A instituição arrecadadora deve estar previamente cadastrada
na Justiça Eleitoral.
Testando seus conhecimentos: Quando o candidato receberá as doações
da "vaquinha virtual"??? tempo...tempo...tempo... tempo esgotado!!! O
desembolso financeiro para a conta do candidato somente vai acontecer
com a abertura da conta “Doações para Campanha”. Claro que você
acertou…., pois já sabe que todo dinheiro da campanha deve passar por
conta bancária específica.
IMPORTANTE:
1. As taxas cobradas pela instituição arrecadadora são descontadas
previamente ao depósito na conta do candidato. Ou seja, o candidato vai
receber na conta bancária o valor líquido (art. 23, parágrafo único). O
prestador declara como receita o valor bruto, e o valor da taxa como
despesa (art. 26, § 4º). E por que isso está sendo comentado??? Porque a
receita e despesa declarada na prestação de contas vai ser maior do que a
receita e despesa apurada no extrato bancário. A diferença é exatamente o
valor da taxa. Agora, examinador, você já sabe que essa diferença não
significa irregularidade.
2. As doações recebidas pelo financiamento coletivo devem observar o
disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução (§ 7º do art. 22). (novidade!!!)
Você certamente se lembra do art. 21, § 1º… sim… aquele dos R$ 1.064,10.
Isso significa dizer que a instituição arrecadadora somente pode aceitar
doações até R$ 1.064,09. Acima desse valor, a doação deve ser
individualizada, por TED ou cheque cruzado nominal direto na conta do
candidato.
3. Você está sendo convidado a
assistir
o
vídeo
sobre
Financiamento de Coletivo, em
http://videoweb.portal.trers.gov.br/videos/817/arrecadan
do-via-financiamento-coletivo
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2.7 RECURSOS DO PRÓPRIO CANDIDATO (art. 27, § 1º)
(novidade!!!)
O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até 10% do
limite para gastos no cargo em que concorrer. Na campanha de 2018, o
candidato podia usar recursos próprios até o limite de gastos do cargo em
que concorria. Essa novidade acarreta um enxugamento do uso de recursos
próprios. Para melhor esclarecer, vamos supor que o limite de gastos para
vereador seja R$ 12.000,00, a quantia que o candidato poderá trazer para
sua campanha como recursos próprios é de R$ 1.200,00.
Testando seus conhecimentos: Candidato utiliza recursos próprios de R$
1.200,00. Em qual conta o dinheiro vai aportar? Fácil, né....... conta
"Doações para Campanha". E como esse recurso deve ingressar na conta?
acertou de novo… pois disse correndo: TED ou cheque cruzado nominal.
2.8 EVENTOS ARRECADATÓRIOS (art. 30)
Art. 30, § 1º Os valores arrecadados constituem doação e devem observar
todas as regras para o recebimento de doação. (novidade!!!)
O candidato que faz jantar para arrecadar dinheiro, deve observar as regras
de doação. Você, examinador, se lembra muito bem do art. 21, § 1º…
portanto, nem se comenta mais os R$ 1.064,10. ok??? Além disso, a doação
não deve ultrapassar 10% do rendimento bruto auferido pelo doador no
ano anterior à eleição.

Testando seus conhecimentos: você foi designado para fiscalizar um jantar
arrecadatório. DICA: venha alimentado… e visualizou uma caixinha para
receber doações em dinheiro. Pode??? tempo, tempo, tempo... Não
pode!!! Doação a partir de R$ 1.064,10: TED ou cheque cruzado nominal
direto na conta do candidato. Doação igual ou abaixo de R$ 1.064,09: aceita
depósito em espécie realizado pelo próprio doador na conta do candidato.
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2.9 FONTES VEDADAS (art. 31)

São fontes
vedadas:

1. Pessoas
Jurídicas;

2. recursos
provenientes de
origem estrangeira
(a nacionalidade
do doador pode
ser estrangeira);

3. Pessoa Física
permissionária de
serviço público. A
vedação não
alcança a
aplicação de
recursos próprios
do candidato na
sua campanha.

O recurso oriundo de fonte vedada deve ser imediatamente devolvido ao
doador, sendo vedada sua utilização (art. 31, § 3º). Na impossibilidade de
devolução, o recurso deve ser recolhido ao Tesouro Nacional (art. 31, § 4º).
Testando seus conhecimentos: examinador, como você vai saber se foi
devolvido ao doador fonte vedada? Lembre-se da dica da doação
sucessiva…. pois é….. o extrato bancário da conta “Doações para
Campanha” vai registrar um débito (saída do recurso da conta) exatamente
no valor doado erroneamente, no mesmo dia ou em seguida.

Observe que a conta de origem é a mesma da conta de destino. Isso é
importante, e você vai saber agora o motivo, ao testar seu conhecimento…
vamos lá...
14

Testando seus conhecimentos: Imagine que você visualizou, no extrato,
um crédito de R$ 3.000,00, tendo como contraparte um CNPJ (doador PJ
não pode). Na mesma data há um débito de igual valor, mas o dinheiro foi
sacado da conta. Você aponta como fonte vedada a doação de R$ 3.000,00
???

Vamos lá…, coragem…, aponta sim!!! Isso porque houve um saque da conta,
e não uma TED para a mesma conta bancária. Quando há saque, o
destinatário desse dinheiro é desconhecido. Isso acontece porque não se
tem uma conta de destino. Já na transferência eletrônica, no cheque
cruzado nominal, ou até mesmo no débito em conta vai haver registro, no
extrato, do CNPJ da contraparte (destinatário) e o nome da contraparte, e
que necessariamente deve ser o mesmo do doador. Voltaremos a esse
tópico no módulo Gastos de Campanha, quando estudarmos os
pagamentos aos fornecedores. Aguarde!!!
IMPORTANTE:
Você pode identificar um crédito no extrato oriundo de um CNPJ. Isso não
significa necessariamente fonte vedada. Pode ser o CNPJ de um fornecedor
que está devolvendo um crédito em razão de um gasto contratado não
realizado, ou realizado parcialmente. E aí vem a perguntinha importante:
como identificar um fornecedor??? spoiler: você estudará no módulo
seguinte que a despesa deve ser comprovada com documentos fiscais
idôneos. No Relatório de Despesas Efetuadas, o prestador de contas declara
as despesas e os fornecedores, indicando o CNPJ deles. Nesse documento,
você, examinador, verifica se há um CNPJ coincidente com o do extrato. Se
você for muito atento, vai perceber que esse CNPJ se repete no extrato,
pois já houve um pagamento anterior (débito). Esse crédito com o mesmo
CNPJ pode sinalizar a devolução de parte do gasto contratado.
A Resolução que você está estudando prevê, no art. 35, § 2º, devolução de
créditos contratados de impulsionamento que não foram utilizados.
Testando seus conhecimentos: Você identifica, no extrato, um CNPJ:
aponta como fonte vedada??? Examinador, muita calma nessas horas…
primeiro deve lembrar que candidatos e partidos podem doar entre si (art.
15

15, III). Todo candidato tem um CNPJ. Na eleição de 2018, começava com
31-xxx.xxx/0001-xx. O CNPJ pode também ser do partido. O CNPJ de
candidato/partido não é fonte vedada. E se o CNPJ não for de
candidato/partido??? Você já viu que pode ser de um fornecedor
devolvendo um crédito. Na dúvida, peça esclarecimento. Você também já
aprendeu que pode ter havido a devolução, sem utilização, desse recurso
(um “débito” de igual valor, no mesmo dia ou em seguida, tendo como
conta de destino a conta de origem). Resumindo: se o CNPJ não for de
candidato/partido; tampouco de fornecedor devolvendo crédito não
utilizado; e também não se trata de doação devolvida sem utilização na
campanha, você, examinador, aponta como fonte vedada.
2.10 RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (art.32)
Você já sabe que todo o recurso deve transitar pela conta bancária aberta
pelo candidato/partido e estar identificado com o CPF do doador.
Testando seus conhecimentos:
Quando se fala em RONI, qual é a
conta bancária que estamos
falando??? pense, pense... sim
examinador, conta “Doações para
Campanha”. Isso porque a Conta FEFC
e FP você já sabe de onde vem o
dinheiro.
Caracterizam o recurso como de origem não identificada (art. 32, § 1º):
I - A falta ou a identificação incorreta do doador;
II - A falta de identificação do doador originário nas doações financeiras
recebidas de outros candidatos ou partidos políticos;
III - A informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa
física ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;
(novidade!!!)
IV - As doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º,
desta Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;
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V - As doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - Os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - Doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na
Secretaria da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação
da origem real do doador; e/ou
VIII - Recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não
seja comprovada.
OBS.:
1. Examinadores, vejam o nosso já muito conhecido art. 21, § 1º,
estampado no inc. IV do art. 32.
2. O inciso VI é bem importante e já foi comentado no item 2.2, quando se
trabalhou com as contas bancárias. Vamos aprofundar um pouco mais esse
tema: toda movimentação financeira deve passar pelas contas bancárias
específicas, sob pena de configurar RONI. Mas quando você vai identificar
que um recurso não passou pela conta bancária ??? Eta perguntinha
difícil.... Isso acontece quando o sistema da Justiça Eleitoral, através de
informações obtidas com as Secretarias da Fazenda Estadual/Municipal e
Secretaria da Receita Federal, identifica uma nota fiscal emitida pelo
fornecedor mas não declarada pelo prestador de contas, tampouco o
pagamento transitou pela conta bancária.
Testando seus conhecimentos: uma nota fiscal foi emitida pelo
fornecedor, mas não declarada pelo candidato, e o pagamento não
passou por conta bancária. O que isso pode significar??? bah, de novo
perguntinha difícil… sim, examinador, mas vamos pensar juntos: primeiro
verificamos se a nota fiscal é válida e não foi cancelada. Consulte o site:
http://divulgacandcontas.tse.jus.br, em “Notas Fiscais”, veja se está válida.
Procure também em “Notas Explicativas” se foi prestado algum
esclarecimento. Se a nota fiscal é válida e não foi cancelada, pode ter havido
pagamento por fora da prestação de contas. Você pode estar diante de
recursos movimentados e não declarados. Avalie bem essa questão, pois
pode sinalizar pagamento com caixa 2. No parecer técnico, elabore uma
tabela contendo o número das notas fiscais e o valor de cada despesa, pois
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essas quantias estão sujeitas a recolhimento, por configurar RONI (art. 32,
VI).
3. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados e devem
ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), conforme art. 32, caput.
2.11 DATA LIMITE PARA ARRECADAÇÃO (art. 33)
Partidos e candidatos podem
arrecadar até o dia da eleição,
04/10/2020; se houver pagamentos
pendentes, até o prazo de entrega
das
prestações
de
contas,
03/11/2020.

2.12 REUNIÃO COM OS PARTIDOS POLÍTICOS - ARRECADAÇÃO

DICA: apresentar temas mais relevantes e as novidades.

Sugestão de alguns tópicos já conhecidos por você:
1. Doações a partir de R$ 1.064,10: TED ou cheque cruzado nominal. Fale
também sobre doações sucessivas (art. 21, §§ 1º e 2º). Aproveite para
comentar que os caixas das instituições financeiras, às vezes, para agilizar
ou evitar tarifas, sacam o dinheiro da conta pessoal e em seguida depositam
na conta de campanha. Procedimento que deve ser evitado, pois no extrato
vai aparecer a operação como depósito (em espécie). Melhor dizer ao caixa
que quer fazer uma TED, e não sacar e depositar.
2. Recursos próprios do candidato: até 10% do limite de gastos para o cargo.
Destaque esse ponto como novidade (art. 27, § 1º).
3. Eventos arrecadatórios: segue as regras de doação. Você pode falar que
a "caixinha" para arrecadar não deve ser usada. Pode sugerir que no convite
do jantar conste o número da conta bancária do candidato para que o
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doador faça sua doação direto nessa conta (art. 30). Valores a partir de R$
1.064,10 por TED ou cheque cruzado nominal.
4. Arrecadação na pré-campanha, 15/5, através do financiamento coletivo
(art. 22).
5. Candidaturas femininas: candidata é quem aplica o dinheiro, sempre em
seu benefício. Vedado o repasse a candidatO (art. 17, §§ 6º e 7º).
2.13 RESUMO DE ARRECADAÇÃO
Você, examinador, sempre bem focado, testando seu conhecimento e
tirando nota 10, vai ler esse resumo e lembrar dos principais pontos
desenvolvidos nesse módulo.

P r e p a r a d o ???

1.Toda movimentação financeira deve passar por conta bancária
específica e não vale misturar recursos entre as contas;
2. Conta “Doações para Campanha” recebe verbas privadas e é de
abertura obrigatória. Contas FEFC/FP recebem verba pública e são abertas
havendo repasse;
3. As doações devem estar identificadas com o CPF do doador; valores a
partir de R$ 1.064,10 ingressam na conta do candidato por TED ou cheque
cruzado nominal. As doações não podem ultrapassar 10% dos
rendimentos brutos auferidos no ano anterior (arts. 21, § 1º, 27);
4. Novidade: limite de gastos para candidatos: 10% do limite de gastos
para o cargo;
5. Configuram recursos de origem não identificada: ausência de CPF ou
inválido, doações em desacordo com o art. 21, § 1º, recursos que não
transitaram pelas contas bancárias, recursos utilizados nos empréstimos
cuja origem não foi comprovada.
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3. GASTOS
Vamos estudar nesse módulo: limite
de gastos dos candidatos, o que entra
na composição de gastos, précampanha e gastos eleitorais, gastos
com honorários de advogados e
contadores, dívida de campanha,
exemplos de gastos eleitorais, formas
de pagamentos, comprovação dos
gastos, Fundo de Caixa, sugestões
para serem levadas nas reuniões com
os partidos. Ao final, um resumo dos
pontos mais relevantes desse módulo.
3.1 LIMITE DE GASTOS (art. 4º)
1º turno: limite de gasto na eleição 2016 + atualização pelo IPCA
2º turno: 40% do limite do 1º turno
OBS.: Valor atualizado será divulgado até 20/7 pelo TSE (art. 4º, § 2º)
3.2 GASTOS: COMPOSIÇÃO (art. 5º)
1. Gastos contratados;
2. transferências financeiras para outros partidos/candidatos;
3. doações estimáveis em dinheiro recebidas.
OBS.: Sobras de Campanha (art. 50): é a diferença entre receitas e
despesas. As sobras das contas “Doações para Campanha” e de Fundo
Partidário são transferidas ao partido no final da eleição. As sobras de FEFC
são recolhidas ao Tesouro Nacional. No extrato bancário, essas
movimentações de saídas das contas são identificadas como débitos. Na
totalização de receitas e despesas que você, examinador, vai apurar no
extrato, são computadas como despesas. Mas a comprovação da sobra de
FEFC é pela GRU ao Erário desse valor; se a sobra é de FP ou de “Doações
para Campanha”, talvez você veja no extrato uma TED para as contas FP ou
“Doações para Campanha” do partido. Quando você estiver examinando a
prestação de contas do partido na campanha, vai poder visualizar no
extrato da agremiação essas entradas (créditos) nas contas FP e Doações
para Campanha. E você vai saber que se trata de uma transferência de
sobras exatamente porque o CNPJ da contraparte é de um candidato.
20

3.3 PRÉ-CAMPANHA E GASTO ELEITORAL (art. 36)
1. Os gastos efetivam-se na data da sua contratação, e não do pagamento
(art. 36, § 1º)
2. É possível contratação de gastos para instalação física de comitê de
campanha e criação de página na internet. O desembolso financeiro ocorre
apenas após a obtenção do CNPJ e abertura de conta bancária específica
(art. 36, § 2º, II).
3.4 GASTOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE
1. Não entram no cálculo do limite de gastos ( art. 4º, § 5º);
2. Pagamentos efetuados por candidatos e partidos de serviço advocatício
e de contabilidade não constitui doações de bens e serviços estimáveis em
dinheiro (art. 35, § 9º e art. 20, II);
3. São considerados gastos eleitorais os honorários de advogado e
contador, inclusive despesas de consultoria, assessoria e podem ser pagos
com recursos das contas "Doações para Campanha", FEFC e FP (art. 35, §
3º). Se utilizado para pagamento FEFC, deve ser informado na Prestação de
Contas, diretamente no SPCE (art. 35, § 5º). São excluídos do limite de
gastos, como visto no item 1 (art. 35, § 3º);
DICA: Caso utilizada verba pública (FEFC/FP) para pagamento de
consultoria, assessoria, a despesa deve ser comprovada, pois é gasto
eleitoral, apenas não entra no cômputo do limite de gastos. Você pode
pedir, além do documento fiscal e contrato, os processos em que os
profissionais atuaram, a titulação desses profissionais, e-mails trocados
com o contratante, etc;
4. Pessoas Físicas podem pagar os honorários de advogado e contador e
não constitui doação eleitoral de bens e serviços estimáveis em dinheiro
(art. 25, § 1º);
5. Apoiadores podem pagar honorários advocatícios e de contabilidade
acima de R$ 1.064,10 e não são consideradas doações eleitorais (art. 43, §§
3º e 4º).
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RESUMINDO:
1. Gastos com advogado e contador não entram no limite de gastos.
2. Se usada verba pública para os pagamentos, necessária a devida
comprovação da despesa.
Testando seus conhecimentos: Supondo que o limite de gasto do vereador
seja R$ 12.000,00, mas gastou R$ 15.000,00. Você, examinador, apontaria
como extrapolação do limite legal??? Está de parabéns se primeiro buscou
identificar, no relatório de despesas e no extrato bancário, gastos com
advogado e contador. Se essas despesas totalizam R$ 3.000,00, não foi
excedido o limite de gastos.
3.5 DÍVIDA DE CAMPANHA (art. 33, § 2º)
Art. 33, § 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada
para a apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo
partido político.
OBS.: A assunção da dívida ocorre por decisão do órgão nacional com a
apresentação de acordo expressamente formalizado, cronograma de
pagamento e indicação da fonte dos recursos utilizados para quitação (art.
33, § 3º).
ATENÇÃO: Candidato contrata valores expressivos de gastos e não paga,
sequer declara essa dívida de campanha. São despesas realizadas com um
mesmo fornecedor, por exemplo, uma gráfica. Tampouco o órgão nacional
autoriza a assunção da dívida. Isso pode sinalizar pagamentos realizados
por fora da prestação de contas, sem o devido trânsito pelas contas
bancárias, com Caixa 2, ou doação por parte do fornecedor Pessoa Jurídica,
o que vedado. O examinador deve analisar caso a caso quando houver
dívida de campanha não assumida e de valor expressivo. Para comprovar
eventuais dívidas de campanha, o cartório pode, ao final de outubro,
diligenciar os principais fornecedores e questionar formalmente quais
dívidas de campanha ainda não foram quitadas por partidos e candidatos.
Prazo de resposta em 3 dias ( art. 66)
3.6 GASTOS ELEITORAIS (art. 35)
Os gastos eleitorais estão arrolados no art. 35, incisos I a XV.
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3.6.1 SÃO GASTOS ELEITORAIS
I - Confecção de material impresso de
qualquer natureza, observado o
tamanho fixado no § 2º, inciso II do art.
37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38, todos da
Lei nº 9.504/1997;
II - Propaganda e publicidade direta ou
indireta, por qualquer meio de
divulgação;
III - Aluguel de locais para a promoção
de atos de campanha eleitoral;
IV - Despesas com transporte ou
deslocamento de candidato e de pessoal
a serviço das candidaturas;
V - Correspondências e despesas
postais;
VI - Despesas de instalação, organização
e funcionamento de comitês de
campanha e serviços necessários às
eleições, observadas as exceções
previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;
VII - Remuneração ou gratificação de
qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatos e a partidos
políticos;

VIII - Montagem e operação de carros de
som,
de
propaganda
e
de
assemelhados;
IX - Realização de comícios ou eventos
destinados à promoção de candidatura;
X - Produção de programas de rádio,
televisão ou vídeo, inclusive os
destinados à propaganda gratuita;
XI - Realização de pesquisas ou testes
pré-eleitorais;
XII - Custos com a criação e a inclusão de
páginas na internet e com o
impulsionamento
de
conteúdos
contratados diretamente de provedor
da aplicação de internet com sede e foro
no país;
XIII - Multas aplicadas, até as eleições,
aos candidatos e partidos políticos por
infração do disposto na legislação
eleitoral;
XIV - Doações para outros partidos
políticos ou outros candidatos;
XV - Produção de jingles, vinhetas e
slogans para propaganda eleitoral.

3.6.2 NÃO SÃO GASTOS ELEITORAIS: Isso é novidade!
art. 35, § 6º Não são consideradas
gastos eleitorais, não se sujeitam à
prestação de contas e não podem ser
pagas com recursos da campanha as
seguintes despesas de natureza pessoal
do candidato:
a) combustível e manutenção de
veículo
automotor
usado
pelo
candidato na campanha;
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b) remuneração, alimentação e
hospedagem do condutor do veículo a
que se refere à alínea "a" deste
parágrafo;
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas
em seu nome como pessoa física, até o
limite de três linhas.
3.6.3 Gastos com Combustível
Art. 35, §11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do
qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de
carros e de combustíveis utilizados por evento;
II veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e III geradores de
energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final
do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim.
3.6.4 Gastos com Pessoal e Militância (Art. 35, § 12)
Art. 35, § 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
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3.6.5 Outros limites de gastos: alimentação de pessoal e aluguel de veículos
(Art. 42)
I - Alimentação: 10% dos gastos contratados;
II - Locação de veículos automotores: 20% dos gatos contratados
3.7 FORMAS DE PAGAMENTO (Art. 38, I a IV)

I - cheque nominal cruzado; (o
cruzado é novidade!)
II - transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário;
São 4 modalidades :
III - débito em conta; ou

IV - cartão de débito da conta
bancária. (novidade!)
Todas permitem a identificação, no extrato bancário, do beneficiário do
pagamento (contraparte) e da conta de destino, o que é bem importante
para comprovar que o pagamento teve como destinatário o fornecedor da
nota fiscal emitida ou do prestador de serviço declarado na prestação de
contas, além de possibilitar o rastreamento dessa conta de destino.
3.8 COMPROVAÇÃO DOS GASTOS ELEITORAIS (Art. 60)
Art. 60 A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
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§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I – Contrato;
II - Comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - Comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
(...)
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados
ou a efetiva prestação dos serviços declarados. (Isso é novidade!!!)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, (...)
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de
seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
(…)
§ 7º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais
serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata
emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados
os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de
apresentação de qualquer outro documento para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 8º).
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§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha
impresso deve indicar no corpo do documento fiscal as dimensões do
material produzido. (Isso é novidade!!!)
ENTENDENDO: O § 5º estabelece que a dispensa na comprovação não
afasta o dever de registrar as doações estimáveis em dinheiro. Examinador,
qual a importância desse registro na PC??? Lembra do item 3.2 ??? As
doações estimáveis em dinheiro recebidas entram no cômputo do limite de
gastos.
LEMBRETE: Você viu que na arrecadação a contraparte no extrato é o
doador. No pagamento, a contraparte é o fornecedor. A comprovação da
despesa está firmada num tripé: 1) documento fiscal idôneo; 2) vinculação
do gasto à campanha; 3) comprovação do pagamento ao fornecedor.

MUUUITO IMPORTANTE!!!!!

Como você atesta o
pagamento da
despesa declarada?

Você já sabe que as 4 modalidades
de pagamentos deixam registro,
no extrato bancário, do nome,
CPF/CNPJ e conta de destina da
contraparte (fornecedor).
Compare se essas informações que
estão no extrato são as declaradas
pelo prestador (Relatório de
Despesa Efetuadas) e se a
contraparte é coincidente com o
que está na nota fiscal, ou no
recibo de prestação de serviço
e/ou contrato.
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3.9 FUNDO DE CAIXA (art. 39)
É uma reserva em espécie para pagamentos de pequeno vulto. Saldo
máximo de 2% dos gastos contratados. O dinheiro é sacado por cartão de
débito ou cheque nominal em favor do próprio sacado. Gastos pagos com
Fundo de Caixa não estão dispensadas da respectiva comprovação. Vice ou
suplente não podem constituir Fundo de Caixa.
DICA: A quantia de Fundo de Caixa é tão pequena que não vale a pena ser
usada. Para gastos de pequeno vulto, melhor usar a conta "Doações para
Campanha", e não verba pública.
O que são gastos de pequeno vulto??? São quantias individuais que não
ultrapassam meio salário-mínimo (art. 40).
A L E R T A: OS 2% PODEM NEM CHEGAR A MEIO SALÁRIO. O candidato
pode se equivocar ao fazer pagamentos individuais equivalentes a meio
salário, valor que pode extrapolar os 2% de gastos contratados. Não
entendeu??? você vai entender, em seguida, ao testar seus conhecimentos.

Testando seus conhecimentos:
Supondo que um vereador
tenha como gastos contratados
R$ 12.000,00, exatamente o
limite de gastos para o cargo a
que concorre. Quanto de Fundo
de Caixa ele pode constituir???

Você, examinador, é bom em
matemática? Então, nem precisará
da calculadora, chegando ao
resultado de…. R$ 240,00. Veja
que esse valor nem alcança meio
salário-mínimo, conforme o alerta.

E N T E N D E N D O: O Fundo de Caixa é a exceção à regra de que todo
pagamento deve ser feito por uma das 4 modalidades de pagamentos
previstas no art. 38 e que você já estudou e já sabe que elas deixam registro
da contraparte no extrato. Quando o dinheiro é sacado da conta e os
pagamentos efetuados em dinheiro, o examinador não tem como atestar,
de modo seguro, se foi usado para pagamentos, ou se o fornecedor foi pago
com caixa 2, ou se houve doação indireta do fornecedor. Isso porque o
dinheiro não é marcado. Sim, examinador, a marca está no extrato
bancário, onde você vai visualizar o CPF/CNPJ da contraparte (fornecedor),
seu nome, sua conta bancária.
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3.10 REUNIÃO COM OS PARTIDOS POLÍTICOS
DICA: apresente os temas mais relevantes e as novidades.
Eis alguns tópicos já conhecidos por você:
1- Limite de gastos (cargo de 2016 + IPCA);
2- Gastos com advogado e contador: não entra no cálculo do limite de
gastos.
3- Formas de pagamento: mostrar as 4 modalidades. Apresentar a
novidade quanto ao cheque cruzado nominal, pois isso pode causar reflexo
nos pagamentos de pessoal, sobretudo militância, já que o prestador do
serviço vai precisar ter conta bancária.
4. Comprovação dos gastos: A descrição do serviço prestado ou produto
adquirido deve ser detalhada. Despesas com consultoria e assessoria
podem ser comprovadas indicando o processo em que o contratado atuou,
a titulação desse contratado, e-mails trocados com o candidato/partido.
Examinador, se o juiz eleitoral do seu cartório achar importante a juntada
da cópia da identidade dos prestadores de serviço para comprovar as
assinaturas de militantes e de prestadores de serviço, avise os partidos.
Partidos e candidatos podem apresentar comprovantes conforme as regras
da resolução, assim como podem acrescentar outros documentos para
ajudar na comprovação da despesa.
3.11 RESUMO DE GASTOS
Você, sempre focado, testando seu conhecimento e tirando nota 10
também nesse módulo, vai ler esse resumo e lembrar dos principais pontos
desenvolvidos.
P r e p a r a d o ???
1. Limite de gasto: cargo na eleição de 2016 + IPCA;
2. Gastos advocatícios e de contabilidade: não entram no limite de gastos.
Importante a comprovação efetiva de gastos com assessoria e consultoria
pagos com verba pública;
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3. Formas de pagamento: cheque nominal cruzado, TED, débito em conta
e cartão de débito;
4. Comprovação dos gastos: documento fiscal idôneo e comprovação de
que o pagamento teve como destinatário o fornecedor da nota fiscal ou
do prestador de serviço. Isso vai ser xecado no extrato bancário, através
do nome, CPF/CNPJ da contraparte), inclusive com o registro da conta
bancária de destino.
4. ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Vamos estudar nesse módulo: Prestação de contas (noções gerais), indícios
de irregularidade, SPCE-Cadastro (noções gerais), SPCE-Web (noções
gerais), DivulgaCandContas (noções gerais), sugestão de temas para levar
na reunião com os partidos, resumo dos principais tópicos.
4.1 Prestação de Contas (art. 45)
Todos partidos, em todas esferas, e todos candidatos são obrigados a
apresentar prestação de contas de campanha. A ausência de
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não
isenta do dever de prestar contas (art. 45,§ 8ª). As exceções estão arroladas
no § § 6º e 7º. Como a eleição é municipal, quem vai julgar as contas dos
candidatos a prefeito e à vereança são os juízes do cartório eleitoral. Sim,
examinador, você vai elaborar o parecer técnico, de grande valia para os
julgadores.

GUARDE
ESTAS DATAS:

03/11 - ÚLTIMO
DIA PARA
APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS (1°
TURNO)

14/11 - ÚLTIMO
DIA PARA
APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS (2°
TURNO)
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INFORMAÇÕES + DOCUMENTOS = PRESTAÇÃO DE CONTAS
Trata-se de uma equação simplificada de Prestação de Contas.
As informações estão arroladas no art. 53, I. São desde a qualificação do
prestador de contas, passando pelas receitas, despesas, contas bancárias e
outras informações que o próprio sistema de elaboração (SPCE Cadastro)
vai requerendo. Os documentos estão arrolados no art. 53, II. São os
documentos de comprovação das despesas pagas com FEFC/FP, a exemplo
de notas fiscais, contratos, recibos de prestação de serviço, “santinhos”,
etc, e também os extratos bancários dos candidatos/partidos, comprovante
de recolhimento de sobras, comprovantes bancários de pagamentos de
despesas, etc.
OBS.: O candidato apresenta extratos das contas abertas, mas o TSE tem
convênio com o BACEN, que disponibiliza o extrato eletrônico. Nós,
examinadores, trabalhamos com esse extrato eletrônico porque tem mais
informações, quais sejam, as contrapartes beneficiadas….. bem
importante, como você já estudou nos módulos anteriores.
4.1.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA (art. 62)
1. Até R$ 20.000,00 de despesas contratadas + INPC
2. Municípios com menos de 50 mil eleitores.
3. Candidatos não eleitos
Diferença entre a PC simplificada e a PC padrão:
1) Relatório financeiro de 72h e PC parcial (art. 47, incs. I e II): A análise
das contas é feita com base num Programa de Procedimentos Técnicos
(PTE), elaborado pelo TSE para ajudar no exame técnico. Voltaremos a esse
assunto no item 4.4.4. Na análise da PC simplificada, não há referência, no
PTE, quanto aos relatórios financeiros de 72h e entrega da PC parcial (art.
47, II). O que são os relatórios financeiros de 72h ?? todas as doações
devem ser informadas à Justiça Eleitoral, a cada 72 horas contadas do seu
recebimento, via SPCE-Cadastro. No item 4.3 vamos falar sobre esse
sistema. Na PC parcial, são discriminados os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
Resumindo: na PC simplificada não há apontamento quanto ao envio, ou
não, do relatório financeiro de 72h ou da entrega da PC parcial. Isso não
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gera irregularidade nas contas simplificadas. Na PC padrão, a não
apresentação da PC parcial, ou a apresentação intempestiva, ou que não
espelhe a movimentação financeira, pode caracterizar infração grave (art.
47, § 6º). A falta de envio dos relatórios financeiros de 72h deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, podendo
levar a desaprovação das contas (art. 47, § 7º).
2) Informações e Documentos: A prestação de contas simplificada, assim
como a PC padrão, é composta pelas informações previstas no art. 53, inc.
I e alíneas, e de documentos previstos no art. 53, inc. II e alíneas. Todavia,
nas contas simplificadas o prestador não precisa trazer comprovantes de
despesas, exceto se o pagamento ocorrer com FEFC ou Fundo Partidário.
Resumindo: havendo pagamentos com FEFC e/ou FP, inexiste diferença
entre PC simplificada e a padrão quanto à documentação.
4.1.2 RELATÓRIO FINANCEIRO, PC PARCIAL, PC FINAL (arts. 47, 48)
4.1.2.1 RELATÓRIO FINANCEIRO: encaminhado a cada 72h do recebimento
da doação, pelo SPCE Cadastro;
4.1.2.2 PC PARCIAL: prazo de entrega: 9 a 13 de setembro É bem
importante a elaboração da PC parcial, pois através dela é aberto o
processo de prestação de contas no PJE.
4.1.2.3 PC FINAL 1º Turno: apresentação até 3/11
PC FINAL 2ª Turno: apresentação até 14/11
4.2 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE (art. 91)
1) Os indícios de irregularidade na arrecadação e gastos de campanha são
obtidos mediante cruzamento de informações, apontados no
Procedimento Técnico de Exame (PTE). Você, muito curioso…, quer saber
onde encontrar o PTE?? No item 4.4.4 voltaremos a falar sobre isso.
2) O Ministério Público é quem vai proceder à apuração dos indícios.
Concluída apuração, o promotor eleitoral apresentará sua manifestação e
poderá solicitar eventuais pedidos de providência. O juiz determinará a
autuação na classe petição caso ainda não autuado o processo de prestação
de contas; tão logo autuado, deve ser a ele associado ou apensado, ficando
prevento para o processo de prestação de contas o relator da petição. O
prestador será intimado. O juiz eleitoral, examinando a matéria,
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determinará as providências urgentes cabíveis. Inexistindo providências
urgentes a adotar, o resultado dos indícios, caso concluído, será
considerado no julgamento das contas. Se até o julgamento das contas a
apuração não houver sido concluída, o resultado que detectar a prática de
ilícitos deve ser encaminhado aos órgãos competentes para apreciação.

3) Os indícios de irregularidade que não foram apurados até o julgamento
da prestação de contas podem ser utilizados no exame técnico das contas,
ainda que apenas como informação de inteligência, sobre o qual o
prestador deve ser intimado a manifestar-se, prosseguindo sua apuração
pelo Ministério Público Eleitoral.
4.3 SPCE CADASTRO
É o sistema de prestação de contas eleitorais onde candidato e partido
elaboraram a prestação de contas da campanha e transmite ao TSE (art.
54).
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DICA VALIOSA: Na intranet, em VideoWeb, você pode acessar vídeos
apresentados pelo colega David sobre como usar o SPCE Cadastro. Favor
não confundir SPCE com SPCA... Acesse os vídeos da SCI na VideoWeb
(intranet), e consulte os vídeos de SPCE. Não perca essa chance!!! Para
facilitar ainda mais a vida de você, o David elaborou vídeos por tópicos, bem
curtinhos, tempo exato de tomar aquele cafezinho….Mas se você é cinéfilo,
pode escolher o curso integral, contendo todos os tópicos num só vídeo.

Quer mais???? que tal acessar o YouTube, no canal TRE Gaúcho, em
Playlists. Você pode levar essa informação na reunião com os partidos,
inclusive acessando um vídeo lá mesmo.
Conteúdos disponibilizados nesses vídeos:
Orientações básicas e manual do sistema http://videoweb.portal.trers.gov.br/videos/712/spce-cadastro-orientacoes-basicas-e-manual-dosistema-video-0
Localizando o instalador e instalando o sistema:
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/711/spce-cadastrolocalizando-o-instalador-e-instalando-o-sistema-video-1
Como cadastrar candidatos e seus representantes:
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/710/spce-cadastro-comocadastrar-candidato-e-seus-representantes-video-2
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Como registrar conta bancária e emitir recibos eleitorais:
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/709/spce-cadastro-comoregistrar-conta-bancaria-e-emitir-recibo-video-3
Como inserir receitas:
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/708/spce-cadastro-comoinserir-receitas-video-4
Comercialização de bens/eventos e Rendimentos de Aplicações Financeiras
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/720/spce-cadastrocomercializacao-de-bens-eventos-e-rendimentos-de-aplicacoesfinanceiras-video-5
Como inserir despesas
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/719/spce-cadastro-comoinserir-despesas-video-6
Doações a terceiros, Fundo de Caixa e Transferências entre C/C
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/718/spce-cadastro-doacoesa-terceiros,-fundo-de-caixa-e-transferencias-entre-c-c-video-7
Resumo Financeiro e Conferência de Dados:
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/733/spce-cadastro-resumofinanceiro-e-conferencia-de-dados-video-8
Como gerar e enviar um Relatório Financeiro
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/732/spce-cadastro-comogerar-e-enviar-um-relatorio-financeiro-video-9
Relatórios e outras comprovações:
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/731/spce-cadastro-relatoriose-outras-comprovacoes-video-10
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Gerar Arquivo, transmitir a PC e gerar arquivo para entrega à JE
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/730/spce-cadastro-gerararquivo,-transmitir-a-pc-e-gerar-arquivo-para-entrega-a-justica-eleitoralvideo-11
Backup e restauração do sistema:
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/729/spce-cadastro-back-up-erestauracao-do-sistema-video-12
Curso completo:
http://videoweb.portal.tre-rs.gov.br/videos/727/spce-cadastro-cursocompleto-video-13
Examinador, quando o prestador de
contas ligar para você, com dificuldades
de baixar o sistema, inserir documentos,
ou como encerrar a PC e enviar à Justiça
Eleitoral, você vai poder indicar o
YouTube, Canal TRE Gaúcho, em
Playlists. É uma plataforma de
comunicação com o público externo.
É claro que esses vídeos podem sofrer
adaptações diante de novas orientações
do TSE para a campanha de 2020.

Roteiro Básico: o prestador elabora e transmite a PC através do SPCECadastro.
1) Elaboração da PC: prestador, ou quem o auxilia, registra as informações
que são requeridas pelo próprio sistema, como: qualificação do candidato,
receitas e despesas, contas bancárias abertas. No SPCE Cadastro também
são adicionados, ao longo da campanha, os documentos digitalizados para
comprovar as receitas e despesas, como: extratos bancários, notas fiscais,
recibos de prestação de serviço, contratos, impressos de propaganda, etc.
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2) Transmissão da PC:
São duas etapas: 1) geração e transmissão da PC final, via internet, ao TSE;
2) gravação da mídia eletrônica (pen-drive contendo os documentos
digitalizados para comprovação de receitas e gastos, a exemplo de notas
fiscais, contratos, recibos, extratos bancários) e entrega presencial ao
cartório eleitoral. Veja o que diz o art. 55 da Resolução TSE 23607:
Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de
que trata o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o
extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica. (essa é a
primeira etapa)
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução
devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais
competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE,
observado o disposto no art. 100, até o prazo fixado no art. 49. (essa é a
segunda etapa)
§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após
o recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art.
53, II, desta Resolução, observado o disposto no art. 100.
§ 3º Na hipótese de entrega de mídias geradas com erro, o sistema emitirá
aviso com a informação de impossibilidade técnica de sua recepção.
§ 4º Na hipótese do § 3º, é necessária a correta reapresentação da mídia,
sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.
§ 5º Os documentos digitalizados e entregues exclusivamente em mídia
eletrônica serão incluídos automaticamente no Processo Judicial Eletrônico
(PJe), após o que os autos digitais serão encaminhados à unidade ou ao
responsável por sua análise técnica para que seja desde logo iniciada.
IMPORTANTE: A confirmação da apresentação da PC Final somente ocorrerá com a
entrega presencial da mídia eletrônica, mediante sua validação. Sugere-se que a mídia
permaneça no cartório, pois os arquivos nelas contidos são transmitidos à base de
dados do TSE e poderá haver problemas nessa transmissão, tendo que a operação ser
refeita.
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4.4 SPCE WEB
Você viu, examinador, que a prestação de contas é elaborada no SPCE
Cadastro. O envio da PC Final, para a base de dados da JE, vai alimentar um
módulo interno que somente a JE vai poder acessar, o SPCE WEB. Nele, é
possível consultar a prestação de contas. Esse sistema apresenta várias
funcionalidades.
Claro que o nosso colega David também elaborou vídeos que podem ser
acessados na VideoWeb. Faça isso e vai poder conhecer o sistema pelo qual
você vai trabalhar no exame das contas. Aqui, abordadas apenas algumas
das suas funcionalidades.
4.4.1 Relatórios SPCE: você vai poder acessar a mídia eletrônica com os
documentos comprobatórios de receitas e despesas. Importantes para os
pagamentos com FEFC/FP. Também vai poder consultar os Demonstrativos
de Receitas e Despesas. Esses demonstrativos são as informações que o
prestador registra no SPCE Cadastro. São importantes, pois devem ser
confrontadas com o extrato eletrônico do TSE. Veja o item abaixo.
4.4.2 Extrato Bancário: o TSE tem convênio com o BACEN para o envio das
contas bancárias dos candidatos/partidos. Através no CNPJ deles, todas as
contas abertas são encaminhadas para a Justiça Eleitoral. Nós usamos esse
extrato eletrônico para consultar as receitas (doações = crédito) e as
despesas (pagamentos = débitos). O candidto também apresenta extrato
bancário, visualizado em Relatórios SPCE, pois lá está a mídia com os
documentos.
4.4.3 Fiscaliza JE: é onde estão as notas fiscais eletrônicas. Você lembra que
o candidato também encaminha as notas fiscais através da mídia eletrônica.
Pois é… a diferença é que o candidato pode não declarar todas as notas
fiscais. Comentado, no módulo 3, a possibilidade de haver omissão de
despesas pelo prestador. O tribunal faz pedido às secretarias da fazenda
estadual/municipal e SRF para que informem as notas fiscais emitidas, o
que possibilita um cruzamento de informações.
4.4.4 Análise: é através dessa funcionalidade que você processa o
Procedimento Técnico de Exame (PTE), elaborado pelo TSE. São vários
tópicos que devem ser apurados para possível apontamento de
irregularidade. Pode ser usada a técnica de amostragem para comprovação
de despesas com FEFC/FP. Você estudou no item 4.2 indícios de
irregularidade, e o PTE é que vai apontá-los, ou não.
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4.5 DivulgaCandContas
Você, examinador, já sabe que o candidato elabora e envia sua Prestação
de Contas pelo SPCE Cadastro. Esse sistema alimenta um módulo interno
que é o SPCE WEB, mas também alimenta uma página do TSE na internet:
http://divulgacandcontas.tse.jus.br, de fácil acesso, bastando conhecer o
nome ou número do candidato.

O divulgacandcontas oferece informações detalhadas sobre registro de
candidatura e de prestação de contas, inclusive de eleições passadas. São
usados recursos gráficos modernos, de fácil visualização e compreensão, de
acesso a todo cidadão que poderá acompanhar os candidatos/partidos nas
eleições.
No divulgacandcontas, vai ser possível você saber quanto de receita o
candidato arrecadou, a composição dessa receita (percentual de
FEFC/FP/verba privada), quem são os doadores, quais foram as despesas do
candidato e qual a totalização desses gastos, quem são os fornecedores,
inclusive o ranking desses fornecedores. Você vai poder consultar o extrato
eletrônico do TSE do candidato, já que é público, e as notas fiscais obtidas
através das informações com as secretarias da fazenda. As informações não
param por aqui. Há muito mais. Claro que o colega David também publicou
vídeos sobre o divulgacandcontas. Acesse!!!
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5 ENCERRAMENTO
Estivemos juntos nessa jornada, destacando pontos importantes da
Resolução TSE n. 23.607/2019 e trazendo situações práticas para uma
melhor didática e, claro, atrair a sua atenção. Você, que esteve focado o
tempo inteiro, está de……. P A R A B É N S !!!

D E S A F I O: faça uma síntese espremida, num só parágrafo, do que você
deve se lembrar. Abaixo, segue uma colinha.
COLINHA
Todo dinheiro arrecadado deve transitar pela conta bancária do
candidato/partido. Nas contas FEFC e Fundo Partidário a atenção é quanto
aos “débitos”, pois representam despesas pagas com verbas públicas e, por
tal razão, devem estar comprovadas com documento fiscal e, no extrato, o
registro da conta bancária da contraparte (destinatário do pagamento, o
fornecedor). A conta “Doações para Campanha” recebe verbas privadas de
pessoas físicas, recursos do próprio candidato, doações de
partidos/candidatos, financiamento coletivo, eventos, e por isso, a atenção
recai nos “créditos” dessa conta, a fim de verificar se não há RONI ou fonte
vedada. O candidato elabora e envia a prestação de contas no sistema SPCE
Cadastro, que alimenta um módulo interno, o SPCE WEB, onde o
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examinador consulta as informações e documentos. Também vai alimentar
a página da internet do TSE, o divulgacandcontas, de acesso a todos
cidadãos.
P R E S E N T E:

Você está recebendo de presente de final de curso uma tabela, sim…, cuide
bem dela, porque é valiosa e vai ajudar no exame das contas:
CONTAS BANCÁRIAS
FEFC, FUNDO PARTIDÁRIO
“DOAÇÕES PARA
CAMPANHA”

ATENÇÃO
SAÍDA (débitos) DE VERBA PÚBLICA
(comprovação)
ENTRADA (créditos) DE VERBA PRIVADA
(RONI, FV)
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CRÉDITOS:
ESTER ROITMAN WOLKIND
ANALISTA JUDICIÁRIO – ASSISTENTE IV

DAVID LUIS DORNELLES DA SILVEIRA
TECNICO JUDICIÁRIO - DIAGRAMAÇÃO

LUCIANO GOMES DIAS
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS

CRISTIANO SANTIAGO DE AGUIAR
COORDENADOR DE AUDITORIA

HERBERT DIAS MIRANDA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
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