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prudência dos Tribunais a respeito, envolvendo até as "consultas" de
caráter eleitoral.
Sem pretensão e delongas, com manuseio sem dificuldades, a
praticidade e a objetividade deste livro poderão auxiliar os operadores
do direito na solução das várias questões envolvendo prestação de
contas, registro de candidatos, inelegibilidades e fidelidade partidária.
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A campanha eleitoral, onde se imbui a propaganda eleitoral,
é a "alma das eleições", havendo a necessidade de se angariarem
recursos para aquela transcorrer, com prestação de contas dos
gastos, preservando-se a igualdade que deve vigorar nos pleitos
eleitorais, aplicando-se a Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei
Orgânica dos Partidos Políticos) , a Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 (Lei Permanente das Eleições), além das Resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais dos
Estados da Federação, dependendo do tipo de eleição, somando
-se às Portarias e Instruções, todas voltadas para o mesmo objeti
vo, qual seja, a prestação de contas.

A PARTIR DE QUE MOMENTO HÁ HECESSIDADE DE
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS, E QUAIS SÃO, PARA A
FISCALIZAÇÃO DOS GASTOS DO CANDIDATO?

267
Primeiramente, há necessidade de solicitação do registro do
candidato ou do comitê financeiro, com a devida inscrição no Ca
dastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) (destina-se à abertura
de conta bancária para movimentação de recursos financeiros de
campanha eleitoral e à captação, movimentação de fundos e gas
tos de campanha eleitoral, com divulgação na página de Internet
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