Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Prestação de Contas 2014
Sistema de Recibos Eleitorais – SRE

Para arrecadação de recursos de campanha é obrigatória a emissão de recibos eleitorais
para toda e qualquer doação recebida, financeiras ou estimáveis em dinheiro, inclusive
quando se tratar de recursos próprios.

Os recibos eleitorais devem ser obtidos por meio da geração de faixa numérica no
SRE - Sistema de Recibos Eleitorais e sua posterior exportação para o Sistema de
Prestação de Contas – SPCE.

O intuito deste passo-a-passo é auxiliar candidatos, partidos e comitês financeiros na
geração de faixas de recibos eleitorais no Sistema de Recibos Eleitorais- SRE e a
importação e exportação de arquivos entre referido sistema e o Sistema de Prestação de
Contas – SPCE, procedimento que pode ser visualizado no fluxo a seguir, ressaltando-se
que a impressão dos recibos deverá ser feita exclusivamente por meio do SPCE:

I - Exportando arquivos do SRE e Importando no SPCE

1.

Para acessar o SRE, o usuário responsável deverá entrar no site do TRE ou TSE,

Eleições 2014, Prestação de Contas, Sistema de Recibos Eleitorais – SRE, ou
diretamente no link https://inter01.tse.jus.br/spce2014.sre/faces/secure/loginSre.xhtml
2.

O usuário deverá ter em mãos o CNPJ, todos os dados do candidato, partido ou

comitê financeiro e deverá cadastrar uma senha e um e-mail.
3.

A confirmação da inscrição deverá ser feita através do e-mail informado.

4.

Uma vez no sistema, clique em Requisitar Nova Faixa de Recibos. Selecione a

quantidade de recibos necessária. Aparecerá uma tela semelhante à tela abaixo:

5.

Clique na seta azul para Exportar Faixa de Recibos;

6.

Será feito então o download de um arquivo que possui extensão .frg (acrônimo

para Faixa de Recibos Gerada). Este arquivo não deverá ser aberto, somente importado
diretamente no SPCE, conforme descrito nos itens a seguir.
7.

No caso do seu navegador ser o Google Chrome, e se ele estiver com as

configurações padrões, o arquivo será baixado automaticamente na pasta de downloads.
A partir deste momento você poderá localizar o arquivo de duas formas:
7.1 Você poderá clicar na seta ao lado do download e selecionar Mostrar pasta;

7.2 Ou você poderá localizá-lo através do Windows Explorer, selecionando a pasta Meus
Documentos, em seguida a pasta Downloads, localizando o arquivo .frg.
Para organizar melhor seus trabalhos você poderá criar pastas específicas para salvar
os arquivos exportados. No exemplo abaixo foi criada uma pasta específica.

8 – Abra o SPCE Cadastro. Selecione a funcionalidade à esquerda Recibos Eleitorais –
Emissão de Recibos Eleitorais. No canto inferior direito da tela há um botão Importar.
Clique nele.

9 – Será aberta a tela “Selecione o arquivo de recibo eleitoral”. Localize a pasta onde
está o arquivo .frg. Selecione-o e clique no botão ABRIR.

10 - Aparecerá a mensagem: “Dados gravados com sucesso.”. Clique em OK.

11 - Sua faixa de recibos já está importada no SPCE. Você pode conferir na
funcionalidade Recibos Eleitorais – Emissão de Recibos Eleitorais.

12 – Para imprimir os arquivos, você poderá escolher entre:

•

imprimir todos;

•

imprimir os recibos já utilizados (no caso desta opção os recibos cadastrados como

utilizados no SPCE já serão impressos com todas as informações cadastradas)
•

Imprimir os não utilizados;

•

Números dos recibos específicos.

13 - Para obtenção de novas faixas numéricas deverá ser observado o procedimento de
exportação de arquivos, conforme passo a seguir.

II - Exportando arquivos do SPCE e Importando no SRE

1 – Para poder exportar uma faixa de recibos, você deverá ter registrado no SPCE os
dados das doações relativas aos recibos eleitorais que já foram emitidos.

2 – No SPCE cadastro, clique na funcionalidade Recibos Eleitorais

- Emissão de

Recibos Eleitorais. Clique no botão Exportar localizado no canto inferior direito da tela.

3 - Aparecerá a tela “Selecione a pasta de destino”. Localize a pasta em que deseja
salvar o arquivo e clique no botão Salvar.

4 - Surgirá a mensagem: “Arquivo exportado com sucesso em...”. Clique em OK.
5 – Acesse o Sistema de Recibos Eleitorais - SRE.
6 – No lado esquerdo da tela, selecione Requisitar Nova Faixa de Recibos. Surgirá a
mensagem avisando que para a requisição de novas faixas de recibos é necessário a
entrega de arquivo contendo os recibos já utilizados. Selecione o arquivo a ser importado

clicando no botão +Arquivo.

Atenção: Para a requisição de novas faixas, não utilize o botão “Importar Recibos
Utilizados no SPCE Cadastro”, pois sempre que a funcionalidade Requisitar Nova Faixa
de Recibos for acionada, solicitará novamente a importação de recibos utilizados.
7 – O navegador abrirá a tela Abrir. Localize a pasta em que foi salvo o arquivo gerado
pelo SPCE Cadastro. Esse arquivo possui uma extensão .rbr (acrônimo para
Recebimento de Baixa de Recibo). Selecione-o e clique em Abrir. É possível arrastar o
arquivo RBR diretamente da pasta para a área de upload de arquivo.
8 - Após a importação do arquivo, o sistema mostrará, automaticamente, a tela para o
usuário digitar a quantidade de recibos da nova faixa.
Atenção: Caso haja algum problema durante a geração da faixa de recibos será
necessário gerar um novo arquivo no SPCE. O SRE não permite que o mesmo arquivo
seja carregado duas vezes. Será necessário gerar um novo arquivo RBR mesmo que ele
tenha o mesmo conteúdo do arquivo anterior. O sistema só liberará o pedido da nova
faixa se um novo arquivo for gerado.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o NAPP, por meio do telefone: 3130-2010.

