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Introdução: Os partidos políticos são entidades sem fins lucrativos, considerados
pessoas jurídicas de direito privado, que tem como objetivo assegurar o interesse do
regime democrático e defender os direitos fundamentais da Constituição Federal. A
partir do momento que os partidos políticos adquirem personalidade jurídica nasce
com eles algumas obrigações que devem ser prestadas para Justiça Eleitoral. Uma
dessas obrigações é a publicação do balanço contábil anual do seu exercício financeiro.
No cenário político atual vive-se um processo delicado quanto à utilização dos
recursos partidários. Com isso, os partidos políticos precisam ser transparentes com a
sua prestação de contas. Objetivo: Os partidos políticos são obrigados a manter
escrituração contábil e enviar anualmente o balanço contábil do exercício findo à
Justiça Eleitoral. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo evidenciar os fatores
contábeis que geraram impactos na aprovação (ou não) dos pareceres de prestações de
contas dos partidos políticos. Metodologia: Para alcançar esse objetivo, foi utilizada
uma pesquisa exploratória, aplicada, qualitativa e documental. Os dados coletados para
elaboração do trabalho foram fornecidos pela Assessoria de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias (ASEPA) por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral. No
site encontram-se disponíveis as prestações de contas anuais dos partidos políticos.
Após a coleta de dados foi realizada uma análise crítica do material obtido usando
como parâmetro de estudo as normas de contabilidade e a legislação brasileira.
Buscou-se então uma visão completa e crítica da aplicação das normas contábeis nas
prestações de contas partidárias. Resultados: Após construir referencial teórico que
abordou os temas terceiro setor, como funcionam os partidos políticos, os tipos de
recursos e gastos partidários fornecidos para os partidos políticos e a transparência nas
prestações de contas, foi necessário levantar todos os partidos políticos que possuem
diretório nacional e registro no Tribunal Superior Eleitoral e seus respectivos
pareceres. No Brasil existem trinta e cinco partidos políticos registrados no Tribunal
Superior Eleitoral. Em 17/05/2017, os únicos pareceres utilizados para realização da
pesquisa que foram julgados e concluídos pelo Tribunal Superior Eleitoral foram do
PSC, PTdoB, PCdoB, DEM e PT referente ao exercício financeiro de 2011. O PPL
também foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas o parecer conclusivo do
mesmo não foi encontrado para análise. Para verificar se nas irregularidades
encontradas pela assessoria técnica existem impactos contábeis, estabeleceu-se como
critério utilizado na análise dos pareceres da prestação de contas dos partidos políticos
a influência que a irregularidade causaria no Balanço Patrimonial e na Demonstração
do Resultado do Exercício. Constatou-se que todos os cinco pareceres analisados
descrevem irregularidades que causam impacto contábil, destacando-se a falta de
documentação que comprove a real existência do serviço realizado, a falta de registro
contábil e utilização de recurso indevido. Conclusão: Pode-se concluir que a maior
parte das irregularidades relatadas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e
Partidária (ASEPA) causam impacto contábil. Com isso o objetivo do trabalho que era
evidenciar os fatores contábeis que influenciaram nos pareceres de prestações de
contas dos partidos políticos foi alcançado.
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