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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLUÇÃO N° 23.413
INSTRUÇÃO N° 957 .41.2013.6.00.0000 - CLASSE 19 - BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Dias Toifoli
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Dá nova redação aos arts. 20 e 43,
ambos da Resolução-TSE n° 23.406,
de 27 de fevereiro de 2014, que dispõe
sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos,
candidatos e comitês financeiros e,
ainda, sobre a prestação de contas nas
Eleições de 2014.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral,
RESOLVE:
Art. 1 0 Os arts. 20 e 43 da Resolução-TSE n° 23.406, de 27 de
fevereiro de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 20.

§ 2 1 Os recursos auferidos nos anos anteriores deverão estar
contabilizados e identificados nas prestações de contas anuais
da agremiação, apresentadas à Justiça Eleitoral, nos termos do
art. 32 da Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995.
.....................................(NR)

c -

Inst n° 957-41.2013.6.00.0000/DF

Art.

43 .......................................................................................

§ 21 A ausência de Impugnação não obsta a análise das
contas pelos órgãos técnicos nem Impede a atuação do
Ministério Público Eleitoral como custos legis. (NR)
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 1 0 de julho de 2014.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhores Ministros,
na sessão plenária do dia 27 de fevereiro de 2014, foi aprovada a Resolução
n° 23.406, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por
partidos políticos, candidatos e comitês financeiros e, ainda, sobre a prestação
de contas nas Eleições de 2014.
A Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
(ASEPA), por meio da Informação n° ioo, protocolizada sob o n° 13.47912014,
encaminhou estudo realizado pelo Grupo de Trabalho de Contas Eleitorais,
instituído pela Portaria/TSE n° 18712014, com vistas à alteração desta
Resolução e sua adequação à Lei n° 12.891/2013.
Tal procedimento se fez necessário em razão de a referida lei
estabelecer, dentre as inovações legislativas, algumas alterações que
poderiam refletir em dispositivos previstos nesta Resolução.
O Grupo de Trabalho apresentou, no Anexo 1 (folhas 3 a 27),
justificativas e sugestões de redação para os dispositivos da Resolução/TSE
n° 23.40612014 que poderiam ser impactados caso este Tribunal Superior
viesse a decidir pela aplicação da Lei n° 12.89112013 às eleições vindouras.
Sugeriu, ainda, ajustes em outros pontos da Resolução,
visando ao aperfeiçoamento da norma, cujas proposições decorreram da
análise feita pelos representantes das áreas técnicas dos Tribunais Eleitorais.
O protocolo foi enviado à Assessoria Especial deste Tribunal, a
qual opinou pela juntada do expediente a estes autos e posterior
encaminhamento ao Relator das instruções.
É o relatório.

3

4

lnst n° 957-41.2013.6.00.0000/DF

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (relator): Senhores
Ministros, na sessão plenária do dia 24 de junho de 2014, o Tribunal, por
maioria, decidiu pela não aplicação da Lei n o 12.89112013 às Eleições de 2014.
Dessa forma, restou prejudicado o exame dos dispositivos da
presente Resolução que poderiam ser impactados pelas inovações legislativas
trazidas pela Lei n° 12.891/2013.
Contudo, consta da informação em análise que foram
apresentadas, na reunião plenária com representantes das unidades técnicas
encarregadas do exame de contas eleitorais de todos os Tribunais Regionais
Eleitorais, outras propostas de alteração, para o aperfeiçoamento desta
Resolução, referentes aos seguintes dispositivos:
1) artigo 19, 1, parágrafo único - limite de aplicação de recursos
próprios do candidato;
2) artigo 20, § 2 1 - aplicação de recursos por partidos políticos;
3) artigo 43, § 20 - impugnação à prestação de contas.
O Grupo de Trabalho transcreve a redação original dos
dispositivos mencionados e a redação proposta, apresentando justificativa para
cada alteração.
Relativamente à primeira su gestão do Grupo, entendo não
ser oportuna a alteração da redação do parágrafo único do artigo 19 da
instrução, razão pela qual deixo de acolhê-la.
Quanto à seg unda sugestão, acolho a proposta do Grupo,
que assim se manifestou:
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2. APLICAÇÃO DE RECURSOS POR PARTIDOS POLITICOS

REDAÇÃO ORIGINAL

REDAÇÃO PROPOSTA

Art. 20. As doações recebidas pelos
partidos políticos, inclusive aquelas
auferidas em anos anteriores ao da
eleição, poderão ser aplicadas nas
campanhas eleitorais de 2014, desde
seguintes
observados
os
que
requisitos:

Art. 20. As doações recebidas pelos
partidos políticos, inclusive aquelas
auferidas em anos anteriores ao da
eleição, poderão ser aplicadas nas
campanhas eleitorais de 2014, desde
que observados os seguintes requisitos:

§ 2 0 Os recursos auferidos nos anos
anteriores deverão ser identificados
como reserva ou saldo de caixa nas
prestações de contas anuais da
ser
deverão
agremiação,
que
apresentadas até 30 de abril de 2014.

§ 2° Os recursos auferidos nos anos
estar
anteriores
deverão
contabilizados e identificados nas
prestações de contas anuais da
agremiação, apresentadas à Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 32 da Lei
n°9.096. de 19 de setembro de 1995.

JUSTIFICATIVA:
"A Resolução TSE n. 23.406/2014 dispõe em seu art. 20, § 2°,
quando estabelece os requisitos para a aplicação de recursos dos
partidos políticos em campanhas eleitorais:
(...)
Ocorre que, quando da publicação da Resolução TSE
n. 23.406/2014, em 5 de março de 2014, a contabilidade dos partidos
políticos já havia sido encerrada, posto que estão sujeitos às normas
que disciplinam a escrituração contábil das pessoas jurídicas de
direito privado, encerrando-se o ano-calendário em 31 de dezembro
de 2013.
Assim, o cumprimento da norma, tal como estabelecida, pode restar
inviabilizado, eis que reserva ou saldo em caixa podem representar
contas contábeis específicas que não tenham sido utilizadas pelo
partido político para esse registro.
Contudo, pode-se afirmar que, pretendendo a norma estabelecer que
os valores a serem aplicados em campanhas eleitorais relativos a
exercícios anteriores ao da eleição tenham sido contabilizados pela
grei partidária no exercício anterior, possuindo, desta forma,
legitimidade para a aplicação, a finalidade restará atendida se a
norma deixar de se referir aos termos reserva ou saldo, passando a
tratá-los como disponibilidade, termo contábil hábil a referir-se à
liquidez do ativo contábil para aplicação".
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No que diz respeito à terceira su gestão (alteração do § 2 1 do
artigo 43), tenho dever-se apenas promover o seguinte ajuste na redação:
Art. 43 Apresentadas as contas finais, a Justiça Eleitoral
disponibilizará os respectivos dados em página da Internet e
determinará a imediata publicação de edital para que qualquer
partido político, candidato ou coligação, bem como o Ministério
Público as impugne no prazo de 3 (três) dias.

§ 2 0 A ausência de im pug nação não obsta a análise das
contas pelos órgãos técnicos nem impede a atuação do
Ministério Público Eleitoral como

custos legis.

Pelo exposto, voto no sentido de alterar o § 2 0 do artigo 20,
conforme sugerido pelo Grupo de Trabalho de Contas Eleitorais, e promover o
ajuste na redação do § 2 0 do artigo 43 da Instrução em questão.
È como voto.
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