Utilizando o PJe para submeter processos de
Prestação de Contas dos Partidos Políticos
Navegador de Internet
Para acessar o PJe, o usuário precisará ter instalado o navegador de Internet Mozilla
Firefox em sua versão mais atual (51.0.1 ou superior), que poderá ser baixada por meio
do sítio do navegador https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/. Caso opte por utilizar o Google Chrome em sua versão mais atual (57 ou superior), o sítio do navegador é
o https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html. O Navegador PJe
poderá ser utilizado desde que o usuário opte por utilizar o modo de assinatura “Local”
com o PjeOffice. A versão mais atual do Navegador PJe pode ser obtida por meio do
sítio http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Navegador_PJe.

Acesso ao PJe
O Pje, no TSE, está disponível por meio do sítio https://pje.tse.jus.br:8443/pje-web/.
A tela inicial deverá ser exibida conforme imagem abaixo:

O PJe precisará que as janelas de popups possam ser exibidas no seu navegador. Além
disso, o PJeOffice deve estar instalado.
Ele será utilizado para identificação e assinatura de documentos. A utilização do
PJeOffice requer a habilitação do modo local de assinatura. A indicação do modo de
assinatura está localizada acima do botão “CERTIFICADO DIGITAL”:

O usuário deve clicar no link acima do referido botão para alterar o modo de assinatura,
caso esteja marcado como “Modo de assinatura Java”, conforme tela abaixo:

Para realizar o download do aplicativo e acessar o guia de instalação e configuração,
acesse o sítio http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/PjeOffice.
Com o PJeOffice instalado e em execução, clique em “Certificado Digital” para acessar
com certificado digital. Para assinar documentos, é necessário o acesso com token ou
smartcard.
Caso seja o primeiro acesso do usuário, necessária se faz a assinatura do Termo de
Compromisso, que será exibido ao realizar o login para que o cadastro seja efetivado.
Com o cadastro efetivado, o usuário fará o login com o certificado digital e a tela
principal do PJe será apresentada.

Cadastro da Prestação de Contas - Novo processo:
O cadastro de processo é acionado por meio do ícone
menu do PJe.
Selecione o menu Processo → Novo processo.

, o qual abre as opções de

Dados iniciais

Selecione “TSE” em “Seção/Subseção” e a classe “PRESTAÇÃO DE CONTAS” em
“Classe judicial”. Acione o botão "Incluir" e será apresentada a tela para seleção de
assuntos.

Assuntos

O usuário deve selecionar um dos assuntos disponíveis para a classe Prestação de
Contas, conforme as opções abaixo:

Espécie

Assunto Padrão

De candidato

Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De
Candidato - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral Contas - Contas - Apresentação de Contas - Contas Desaprovação/Rejeição das Contas - Cargos - Cargo - Deputado
Obs.: inserir ano de Estadual
eleição na autuação
(com as devidas adaptações: “Não apresentação // Aprovação
das contas” etc.)

De
exercício DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de
financeiro
Contas - De Exercício Financeiro
Obs.: não precisa
inserir
ano
de
eleição na autuação.

De partido político

DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas - Contas
- Apresentação de Contas - Contas – Aprovação (com as
devidas
adaptações:
“Não
apresentação
//
Obs.: inserir ano de Desaprovação/Rejeição das Contas” etc.)
eleição na autuação

De
financeiro

comitê DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Recursos
Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas - Contas Apresentação de Contas - Contas - Aprovação

Obs.: inserir ano de (com as devidas adaptações: “Não
eleição na autuação. Desaprovação/Rejeição das Contas” etc.)

apresentação

//

De partido político e DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas comitê
financeiro Prestação de Contas - De Comitê Financeiro - Recursos
concomitantemente Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas - Contas Apresentação de Contas - Contas - Aprovação
Obs.: inserir ano de
eleição na autuação. (com as devidas adaptações: “Não apresentação //
Desaprovação/Rejeição das Contas” etc.)

Partes
Na aba “partes”, o usuário adicionará as partes principais do processo no polo ativo,
passivo ou outros participantes, acionando a opção "

" respectiva.

O usuário deve cadastrar como parte “pessoa jurídica do polo ativo” o CNPJ do partido
político como “REQUERENTE”, e como parte “pessoa física do mesmo polo” o CPF
do representante do partido como “RESPONSÁVEL”.

Pessoa jurídica

Pessoa física

Após o fornecimento do CNPJ/CPF e posterior recuperação dos dados na Receita
Federal, o usuário deve selecionar a aba “Endereços da Complementação do Cadastro”
e marcar o endereço principal das partes respectivas para que seja utilizado no processo.

Para a inclusão de um endereço, a informação do CEP é obrigatória.
Após a inclusão do endereço, a opção de “utilizar no processo” deve estar marcada e o
usuário deve clicar em "Inserir" para vincular a parte ao processo.
Nos termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.464/2015, constarão da autuação os
responsáveis pela movimentação financeira do partido, os quais devem ser indicados
pelo partido na inicial. Dessa forma, visando compatibilizar o fato de haver partido e
responsáveis como requerentes, é necessário adequar a autuação:

Requerente: Partido Fulano de Tal (PFT) – Nacional
Advogados: João e Maria
Responsável: Fulano
Advogados: João e Maria
Responsável: Fulano
Advogados: João e Maria
O partido deve indicar os responsáveis.
A Resolução-TSE nº 23.464/2015 estipula que as peças da Prestação de Contas devem
ser assinadas por advogado, o qual deve ser cadastrado tanto para o partido quanto para
os responsáveis.
A aba "Características" não precisará ser preenchida.

Eleitoral
Na aba “Eleitoral”, o usuário deve informar o Ano da Eleição, exceto para processos de
Exercício Financeiro. Para ações propostas no TSE, o Estado e o Município serão,
respectivamente, DF e Brasília. Para os TREs, o estado e o município de referência da
prestação devem ser utilizados.

Incluir petições e documentos
Por meio dessa opção, o usuário inclui os documentos do processo. A tela é apresentada
na imagem de exemplo abaixo:

Tipo de documento
A petição inicial é o primeiro documento a ser inserido. O usuário deve incluir o texto
da petição e acionar o botão “SALVAR”.
O sistema habilitará a seção de anexos abaixo do documento salvo, conforme imagem a
seguir:

Por meio dessa opção, devem ser inseridos os documentos PDF referentes à Prestação
de Contas. Cada documento deve ter o tamanho máximo de 10MB, mas recomendamos
não chegar a esse limite. Podem ser incluídos, no máximo, 50 documentos por vez. O
usuário deve, para cada documento anexado, selecionar o "Tipo de documento Documento de Comprovação”. Deve ser selecionado um documento por vez, ou seja,
para cada documento, o usuário deve esperar o sistema finalizar o processamento e
habilitar o ícone
. Caso sejam selecionados todos os tipos de documento de uma

vez, o sistema pode travar.
Por meio do botão "Assinar documento(s)", o usuário deve finalizar a inserção. A janela
para inserção da senha para utilização do certificado será exibida. O usuário deverá
fornecer a senha de acesso ao token/smartcard para que a leitora consiga ler o
certificado digital. A partir dessa leitura, o PJe fará a assinatura do(s) documento(s).
Se a assinatura for bem sucedida, o usuário será notificado com a mensagem
“Documento(s) gravado(s) com sucesso. O peticionamento de documentos foi
concluído com sucesso” que aparecerá abaixo do botão “Salvar”, sinalizando que os
documentos estão vinculados ao processo.
Caso o usuário necessite incluir mais que 50 anexos, após a inclusão do primeiro lote,
ele deve se manter na mesma tela, selecionar o tipo de documento principal “Petição”,
incluir algum texto referenciando os anexos e, após salvar, realizar o procedimento
anterior para inclusão dos anexos e posterior assinatura.

Processo
A aba "Processo" se destina à finalização do protocolo do processo. Por meio dela, o
usuário poderá verificar o resumo do processo, ver a lista de documentos juntados e
efetivar o protocolo.
Processo – Documentos
Essa lista de documentos figurará agrupada, inicialmente é carregada contraída, não
visível no primeiro momento, conforme demonstrado abaixo:

Ao clicar no ícone
tabela, conforme

, os documentos adicionados ao processo são exibidos em uma
imagem de exemplo abaixo:

O conteúdo da tabela abrange, entre outras informações, o ícone
para documentos
assinados. Ou seja, se todos os documentos incluídos na opção “Incluir Petições e
Documentos” foram assinados corretamente, todos os documentos dessa tabela estarão
com o cadeado fechado.
Protocolar
Após todas as informações serem inseridas no processo corretamente e os documentos
anexados estarem assinados, o usuário deve acionar o botão "Protocolar" para que o
sistema distribua a ação e informe o número do processo gerado.

Após o processo ser protocolado, o sistema apresentará uma tela semelhante à exibida
abaixo:

O usuário deve utilizar o número de processo gerado como referência para verificar seu
andamento.

Como anexar petições/documentos a um processo em
andamento
Os processos do advogado serão apresentados na aba “Acervo”, disponível na página
principal do advogado. Para peticionar em um dos processos, deve-se clicar no número
do processo pertinente.

O advogado pode também utilizar o menu Processo > Pesquisar > Processo e utilizar
os parâmetros pertinentes para consulta do processo. No resultado da pesquisa, deve-se
clicar no número do processo em que deseja peticionar.

O sistema carregará a tela dos "Autos digitais".

No
ícone
, o usuário deve selecionar a opção “Juntar documentos”. O
procedimento a ser seguido é o mesmo descrito no protocolo do processo.
Mais informações sobre a utilização do PJe estão
http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Manual_do_Advogado

disponíveis

no

sítio

