TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Portaria TSE nº 164, de 01 de março de 2017.

Dispõ e sobre a apresentaçã o das prestaçõ es de contas anuais dos diretó rios nacionais dos
partidos polı́ticos relativas ao exercı́cio පinanceiro de 2016 e seguintes, por meio do Processo
Judicial Eletrô nico (PJe).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuiçõ es;
CONSIDERANDO o disposto na Resoluçã o‐TSE nº 23.417, de 11 de dezembro de 2014, a qual instituiu o Processo Judicial Eletrô nico
(PJe) da Justiça Eleitoral como o sistema eletrô nico de constituiçã o e tramitaçã o de processos judiciais e administrativos nesta Justiça
especializada e deපiniu os parâ metros especı́පicos de implementaçã o e funcionamento;
CONSIDERANDO que a Portaria‐TSE nº 1.143, de 17 de novembro de 2016, torna obrigató ria, a partir de 20.12.2016, a utilizaçã o do
sistema PJe para apresentaçã o e tramitaçã o da classe processual Prestaçã o de Contas; e
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a entrega, por meio do PJe, da prestaçã o de contas anual dos diretó rios nacionais
dos partidos polı́ticos, relativas ao exercı́cio පinanceiro de 2016 e seguintes;
RESOLVE:
Art. 1º A prestaçã o de contas anual dos diretó rios nacionais dos partidos polı́ticos, a partir do exercı́cio පinanceiro de 2016, será
apresentada por meio do Processo Judicial Eletrô nico (PJe) e deve ser composta por todas as peças e documentos exigidos no art. 29 da
Resoluçã o‐TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015.
Art. 2º As peças e documentos referidos no art. 1º devem ser digitalizados pelo partido polı́tico, observando‐se o disposto no art. 4º
da Portaria‐TSE nº 1.143 de 17 de novembro de 2016 e os requisitos contidos nas Portarias‐TSE nº 395 de 20 de agosto de 2015 e nº

1.216 de 13 de dezembro de 2016 e incluı́dos no Processo Judicial Eletrô nico (PJe).
§ 1º A inclusã o de peças e documentos, no sistema PJe, deve obedecer a ordem deපinida nos incisos I a XXII do art. 29 da Resoluçã o‐
TSE nº 23.464/2015, nominando‐se e identiපicando‐se os arquivos nos moldes previstos no mencionado dispositivo.
§ 2º Na hipó tese de haver peças e documentos que se reපiram à fundaçã o de pesquisa do partido, també m estes devem ser
nominados e incluı́dos na ordem e com a identiපicaçã o prevista nos incisos I a VI do § 7º do art. 29 da Resoluçã o‐TSE nº 23.464/2015.
§ 3º Os partidos polı́ticos també m devem apresentar os extratos bancá rios em meio digital, em formato .txt, .csv ou .xls, e enviá ‐los à
Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidá rias (Asepa) do Tribunal Superior Eleitoral, para o endereço eletrô nico asepa@tse.jus.br,
juntando có pia da mensagem enviada no respectivo processo.
§ 4º A Asepa encaminhará conපirmaçã o de recebimento ao partido apó s o recebimento da planilha e a certiපicaçã o do seu conteú do.
§ 5º Os documentos පiscais de gastos com o Fundo Partidá rio exigidos no inciso VI do art. 29 da Resoluçã o‐TSE nº 23.464/2015, bem
como os de gastos realizados pela Fundaçã o com recursos da mesma natureza devem ser incluı́dos no PJe em ordem cronoló gica do extrato
bancá rio do respectivo banco.
Art. 3º Quando a forma de apresentaçã o dos documentos nã o observar o previsto nesta norma ou puder ensejar prejuı́zo ao
exercı́cio do contraditó rio e da ampla defesa ou, ainda, prejudicar a aná lise do processo, caberá ao magistrado determinar nova apresentaçã o
e a exclusã o dos anteriormente juntados (art. 17, pará grafo ú nico, da Resoluçã o‐TSE nº 23.417/2014).
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicaçã o.

Ministro GILMAR MENDES

Documento assinado eletronicamente por GILMAR FERREIRA MENDES, PRESIDENTE, em 03/03/2017, à s 15:20, conforme art. 1º, §2º,
III, b, da Lei 11.419/2006.
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