TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLU çAO No 23.632
INSTRU çAO N o 0601818-31.2020.600.0000 - CLASSE 11544 - BRASILIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Luis Roberto Barroso
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Estabelece procedimentos especificos para a
entrega da prestaçao de contas final de candidatos e
partidos politicos nas eleicOes municipais de 2020,
em razão do cenãrio excepcional decorrente da
pandemia da COVID 19.

0 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuicOes
que Ihe confere o art. 23, IX, do Codigo Eleitoral,
CONSIDERANDO os prazos aplicáveis as EleicOes 2020 para
a apresentacao de contas e julgamento de contas dos eleitos (Emenda
Constitucional n o 107/2020, art. 10, § 1 1 , inciso VII e § 3 0 , inciso I);
CONSIDERANDO as recomendacOes do Piano de Seguranca
Sanitária do Tribunal Superior Eleitoral quanto a prevencao de aglomeracOes; e
CONSIDERANDO a previsão de edicao de atos
regulamentares necessários para promover a implementacao de medidas
indispensáveis a realizacao das Eieicoes 2020 no contexto excepcional da
pandemia da Covid-19 (Resolucao TSE n° 23.624, art. 14, inciso Ill);
RESOLVE:
Art. 10 A entrega e o processamento da prestacao de contas
de candidatos e partidos politicos relativas as EleicOes 2020 observarão, em
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caráter complernentar as Res.-TSE noS 23.607/2019 e 23.624/2020, 0 disposto
nesta Resoluçao.
Art. 20 0 recibo de entrega definitivo da prestaçao de contas
de candidatos e partidos politicos será emitido a partir da recepcao, na base de
dados da Justiça Eleitoral, das inforrnacOes exigidas pelo art. 53, inciso I, da
Res.-TSE no 23.607/2019, não se aplicando a disposto no § 2 0 do art. 55 da
mesma Resolucao as EleicOes 2020.
§ 10 Os documentos elencados no art. 53, inciso II, da Res.TSE n° 23.607/2019 serão apresentados aos tribunais e zonas eleitorais
competentes exciusivamente em midia eletrônica gerada pelo SPCE, corn
observãncia do seguinte escalonarnento:
- ate 15 de dezembro de 2020 para os candidatos eleitos aos
cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, ate a terceiro suplente; e
II - de 7 de janeiro ate 8 de marco de 2021 para candidatos
nao eleitos e partidos politicos em todas as esferas.
§ 2 0 A emissão do recibo de entrega definitivo prevista no
caput deste artigo não obsta o julgamento das contas como não prestadas nas
hipoteses tratadas na Res.-TSE n° 23.607, art. 74, inciso IV, alineas "b' e "c'.
Art. 31 0 tribunal regional eleitoral poderá estabelecer que o
atendirnento presencial para os fins do § 1 1 do art. 2 1 seja feito mediante
agendamento previo, conforme regularnentacao prOpria.
Parágrafo Unico. Caberá ao juiz eleitoral de cada zona eleitoral
responsável pelas prestacoes de contas definir o limite de atendimentos em urn
mesmo horário, a partir da verificaçao do espaco fIsico e demais condicOes do
cartôrio eleitoral para garantir a seguranca sanitária para a permanencia
simultânea do nUmero total de pessoas, respeitado a distanciamento minima
de 1 (urn) metro entre as pessoas.
Art. 40 No atendimento presencial, serão observadas as
seguintes med idas de seguranca sanitâria:
- comparecimento limitado a apenas urn representante do
partido politico ou do candidato;
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II - uso obrigatOrio de mascara, cobrindo nariz e boca, durante
todo o tempo de permanencia no cartOrio eleitoral ou na fila, ainda que formada
em area externa;
III - permanência na fila, caso formada, respeitando a distância
minima de 1 (urn) metro entre as pessoas, observada, se houver, a marcacão
da posicao por adesivo no chão ou outro meio indicativo adotado pelo cartôrio;
IV - ingresso no cartôrio eleitoral somente mediante
autorizacao do servidor; e
V - higienizacao das mãos e da parte externa do pendrive ao
inIcio do atendimento.
Paragrafo Unico. A recusa ao cumprimento dessas orientacOes
impedirâ o acesso dos interessados ao cartOrio eleitoral, não sendo imputável a
Justica Eleitoral eventual perda dos prazos previstos no § 1 0 do art. 2° desta
Resolucao que daI decorra.
Art. 5° Fica suprirnida a obrigatoriedade de plantOes nas zonas
eleitorais responsáveis pela prestacao de contas entre as eleiçOes e a
diplornacao.
Art. 6 0 Encerrado o perlodo eleitoral corn a dipiomacao dos
eleitos, as intimacOes nos processos de prestacao de contas serão feitas pelo
Diana de Justica EletrOnico e, sucessivarnente, pelos meios previstos na
Iegislacao processual civil, vedada a prorrogacao da utilizacao de mural
eletrOnico (art. 70 , incisos XVII e XVIII, Res.-TSE n° 23.624/2020).
Art. 70 A fim de assegurar o cumprimento do prazo
constitucional para julgamento das contas dos candidatos eleitos ate 12 de
fevereiro de 2021, as prazos voltarão a fluir, nos processos de prestacao de
contas relativas as EleicOes 2020, a partir de 7 de janeiro de 2021 (art. 215,
inciso I, do CPC).
Paragrafo Unico. A partir da data prevista no caput deste
artigo, os prazos não vencerão em feriados e finais de semana, ficando
prorrogados para o primeiro dia Util seguinte.
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Art. 80 Os tribunals eleitorais poderao autorizar a prestacao de
horas extras, inclusive nos finals de semana, entre 7 de janeiro e 12 de
fevereiro, nas unidades envolvidas nas prestacOes de contas, observados os
seguintes limites:
I - para retribuiçao em pecUnia, e desde que haja
disponibilidade orçarnentária, observados os limites da Res.-TSE 22.901/2008
proporcionalmente ao perlodo trabalhado;
II - para retribuiçao em banco de horas, aquele que for
estabelecido em ato do prôprio tribunal.
Art. 90 A Res.-TSE n° 23.627/2020 passa a vigorar corn a
seguinte redacao:
"20 de novembro - sexta-feira

2. Data a partir da qual, nos municIpios em que não houver
votaçao em segundo turno, as cartOrios eleitorais nao mais
permanecerao abertos aos sábados, dorningos e feriados.

14 de dezembro - segunda-feira
1. Data a partir da qual, nos municipios em que houve votacao
em segundo turno, os cartários eleitorais näo mais
perrnanecerao abertos aos sábados, domingos e feriados.

18 de dezembro - sexta-fe Ira

4. Revogado."
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Art. 10. Os tribunais regionais poderão editar normas
complementares, em razão de suas especificidades locais, com estrita
observância das instrucOes gerais para as eleicOes ordinárias fixadas nesta e
nas demais resoluçOes do Tribunal Superior Eleitoral aplicáveis as EleicOes
2020.
§ 1 0 Na edicao das normas complementares a que se refere o
caput deste artigo, as tribunals regionais observarão a isonomia entre todos as
partidos politicos, entre candidatos eleitos e entre candidatos nao eleitos,
vedada a estipulaçao de prazos diferenciados para prestadores que se
encontrem em uma mesma situacao prevista nos incisos do § 1 0 do art. 20
desta Resolucao.
§2 1 Havendo ato normativo já editado pelo tribunal regional
sobre a matéria, caberá a Code respectiva ajustar ou revogar as normas
eventualmente incompatIveis corn a presente Resolucao.
Art. 11. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua
publicacao.
Brasilia, 19 de novembro de 2020.

MINIS1RO LUIS ROBERTO BARROSO - RELATOR
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RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO: Senhores
Ministros, trata-se de instrucao que estabelece procedimentos especificos para
a entrega da prestacao de contas final de candidatos e partidos politicos nas
eleiçOes municipais de 2020, em razão do cenário excepcional decorrente da
pandernia da Covid-19.
2. A elaboracao de estudos previos sobre a tema decorreu do
comando da Res.-TSE n° 23.624/2020, que, em seu art. 14, III, prevê que "o
Tribunal Superior Eleitoral expedirá as atos regularnentares necessérios para
promover [.] a irnplementacao de outras medidas indispensáveis a realizacao
das Eleicoes 2020 no contexto excepcional de que trata esta Resolucao".
3. Os trabalhos foram coordenados pela Assessoria Especial
da Secretaria-Geral da Presidência (ASESP) junta ao GT-Normas e a ASEPA e
se encontram registrados no SEI n° 2020.00.000006361-9.
4. Dos estudos prelirninares, foram extraidos as pontos criticos
da presente regulamentacao excepcional, entre os quais se destacam: (I) a
necessidade de escalonamento da entrega das midias digitais contendo as
arquivos que serão analisados no processo de prestacao de contas, corn o
objetivo de evitar aglorneraçOes nos Cartôrios Eleitorais; e (ii) o retarno da
contagem dos prazos processuais, especialrnente para as prestacOes de
contas das EleicOes 2020, a fim de garantir a julgarnento das contas dos
candidatos eleitos e a publicacao das decisOes ate o dia 12.02.2021, nos
termas do art. 10, § 30, I, da EC n° 107/2020.
5. Sabre a matéria, foi aberta consulta aos tribunais regianais
par intermédia do OfIcio GAB-SPR n° 439/2020. Dos forrnulários recebidos,
tern-se que 23 de 26 tribunais foram favoráveis a entrega escalonada das
midias corn a docurnentacaa das prestacOes de contas e 24 de 26 tribunais
foram favoráveis a retornada do curso dos prazos processuais a partir de
07.01.2021. Houve, ainda, apresentacao de sugestoes complernentares.
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6. As sugestOes foram objeto de análise juridica pela ASESP.

Apos a conclusao dessa etapa dos trabaihos, foi produzido a texto-base da
minuta ora submetida a apreciacao do Plenário desta Corte.
7. E o relatôrio.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO (relator):
Senhores Ministros, trata-se de instrucäo que estabelece procedirnentos
especificos para a entrega da prestacao de contas final de candidatos e
partidos politicos nas eleicOes municipais de 2020, em razão do cenário
excepcional decorrente da pandernia da Covid-19.
2. A minuta proposta contempla dois objetivos.

3. Em primeiro lugar, era preciso ajustar as normas
regulamentares expedidas pelo TSE a alteraçao, pela EC n° 107/2020, dos
prazos relacionados a prestacao de contas. Como se sabe, a Emenda trouxe
três significativas postergacOes de prazos relacionados ao tema: (I) a
apresentacao das contas foi adiada para 15.12.2020; (ii) corn isso, o
julgamento das contas dos candidatos eleitos deixou de ser previsto para
ocorrer antes da diplomacao e passou para 12.02.2020; e (iii) a ajuizamento da
representacão por arrecadação ou gasto ilicito de recursos de campanha
tarnbérn fol deslocado, para acornpanhar o julgamento das contas dos eleitos,
sendo marcado para 11.03.2021.
4. Para viabilizar o cumprimento desses prazos, a principal
medida proposta é o retorno da fluência dos prazos processuais das
prestacOes de contas referentes as EleicOes 2020 a partir de 07 de janeiro de
2021. Essa proposta foi acolhida pela ampla maloria dos tribunais regionais, as
quais destacararn que a medida e imprescindivel para que seja possivel julgar
as contas dos eleitos ate 12.02.2020.
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5. De fato, caso mantida a suspensao de prazos ate
20.01.2021, o cumprimento dos prazos constitucionais seria inviâvei. Isso
porque restariam apenas vinte e três dias para a reaiizaçao de toda a instrucao
da prestacao de contas (anáIise técnica, respostas dos candidatos, parecer
final e parecer do Ministério PUblico), do juigarnento e da publicacao da
decisão. Haveria inegavei prejuizo ao processo eleitoral, para o qual
convergern interesses difusos de toda a sociedade. Por isso, aplicávei a
matéria o art. 215, I, do CPC, que permite a retornada dos prazos processuais
para a prática de atos 'necessários a conservaçao de direitos, quando puderem
ser prejudicados pelo adiamento".

6. Em segundo lugar, foi necessário prever a adocao de
med idas compativeis corn o Piano de Seguranca Sanitària do Tribunal Superior
Eieitorai para prevençao ao contágio peia Covid-19. Nesse terna, acolheu-se a
oportuna sugestao da ASEPA para prever urn escalonarnento da entrega das
mIdias eletrOnicas corn os docurnentos cornprobatórios, ato que ainda precisa
ser presenciai. De acordo corn a proposta, somente os candidatos eleitos
(prefeitos, vice-prefeitos e vereadores ate a terceira posicao de supléncia)
precisarao comparecer ao Cartôrio Eleitoral no perlodo crItico, ou seja, ate 15
de dezernbro de 2020. Os dernais candidatos - que são em rnuito rnaior
nUrnero - cornparecerao posteriormente, entre 7 de janeiro e 8 de marco de
2021.

7. E importante dizer que, para todos os candidatos, segue
obrigatório o envio dos "metadados" - formulários da prestacão de
contas - pelo Sistema de Prestaçäo de Contas Eleitorais ate o dia
15.12.2020. A ternpestividade das contas será aferida por esse ato, ao quai se
seguirá a ernissão do recibo. Também deve ser destacado que nao está
afastada a possibilidade de julgamento das contas corno nao prestadas
em caso de não apresentacão das midias corn documentos, nos prazos
previstos.
8. For firn, cabe rnencionar, na iinha da manifestação da
ASESP quanto aos trabaihos que precederarn a eIaboracao do texto-base da
minuta de Resoiucao, que "0 procedimento de consuita prévia aos tribunais
regionais arnpiiou a iegitimidade das d&iberaçoes exigidas peio adiamento das
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EleicOes 2020 e forneceu seguro norte para a adocao das medidas propostas".
De fato, observa-se que as manifestacoes dos TREs foram amplamente
favoráveis ao acoihimento das propostas do GT-Norrnas e, ainda, que parte
das sugestoes por eles apresentadas foram incorporadas a reguamentacao.

E

urn resultado que comprova a reunião de esforcos da Justica Eleitoral, em
todas as suas esferas, para o enfrentamento dos desafios de realizar eleicOes
em rneio a pandemia.
9. Corn essas consideracoes, proponho a aprovaçao da
presente minuta pelo Plenário desta Cone.

10.E Como voto.
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EXTRATO DA ATA

INST n° 0601817-46.2020.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Luis
Roberto Barroso. Interessado: Tribunal Superior Eleitoral.
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, aprovou a minuta de
resolucao, nos termos do voto do relator.
Composicao: Ministros Luis Roberto Barroso (presidente),
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Tarcisio Vieira de Carvaiho Neto e Sergio Banhos.
Vice- Procurador-Geral Eleitoral: Renato Brill de Goes.

SESSAO DE 19.11.2020.

