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ELEIÇÕES 2020) 

 

Financiamento e Prestação de Contas 

Eleitorais 



1º TEMA: FINANCIAMENTO DA CAMPANHA 
(ARRECADAÇÃO E GASTOS) 

 

Financiamento e Prestação de Contas 

Eleitorais 



1 - Candidatos:  
 

A - requerimento do registro de candidatura;  

B - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

C - abertura de conta bancária específica; e 

D - emissão de recibos eleitorais, por meio do SPCE, na hipótese de doações 

estimáveis em dinheiro e doações pela internet. 
 

2 - Partidos:  
 

A - o registro ou a anotação conforme o caso, no respectivo órgão da Justiça 

Eleitoral;  

B - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

C - abertura de conta bancária específica; e 

D - emissão de recibos de doação, por meio do SPCA.  

Financiamento da Campanha 

• PRE´- REQUISITOS 



• Datas Inicial e Final para Arrecadação e Gastos 

 Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão 

ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção 

partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos. 

 Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair 

obrigações até o dia da eleição. 

 Após a eleição, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para 

a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as 

quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da 

prestação de contas à Justiça Eleitoral.  

Financiamento da Campanha 



• LIMITE DE GASTOS 

 O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e 

vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os 

respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizados pelo IPCA, aferido pelo 

IBGE; 
 

 Os valores atualizados serão divulgados pelo TSE, cuja publicação deverá 

ocorrer até o dia 20 de julho do ano da eleição; 
 

 Compõe o limite de gastos: 
 

      I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;  

      II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou 

outros candidatos;  

      III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas. 

 

Financiamento da Campanha 



 Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao 

pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia 

que exceder o limite estabelecido, podendo os responsáveis responderem, 

ainda, por abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei 

Complementar n° 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

• LIMITE DE GASTOS 

Os valores transferidos pelo candidato para a conta bancária do seu partido 

político serão considerados, para a aferição do limite de gastos, no que 

excederem as despesas realizadas pelo partido político em prol de sua 

candidatura.  

Financiamento da Campanha 



 Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de 

recursos:  
 

1 - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e  

2 - por meio da internet. 

• RECIBOS ELEITORAIS 

 Os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do 

Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).  
 

 Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de 

Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam 

recebidas durante o período eleitoral. 

Financiamento da Campanha 



 - É facultativa a emissão do recibo eleitoral prevista nas seguintes 

hipóteses:  
 

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;  

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do 

uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto 

deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da 

despesa; e  

III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até 

o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. 

• RECIBOS ELEITORAIS 

ATENÇÃO: A dispensa de emissão de recibo eleitoral, prevista nos casos acima, não afasta a 

obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus 

beneficiários os valores das operações. 

Financiamento da Campanha 



A conta bancária de campanha deve ser aberta em agências bancárias ou postos de 

atendimento bancário:  
 

 I- pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela RFB; 

 II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de 

agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. 
 

 

  A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos 

candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, 

exceto se: 
  

 I - na circunscrição do candidato não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário 

ou;  

 II - cujo candidato renunciou ou teve o registro indeferido, desistiu ou foi substituído antes do fim 

do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha e desde que não haja 

indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais. 

• CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA (DOAÇÕES) 

Financiamento da Campanha 



 Nas hipóteses de repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas 

bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos; 
 

 O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve fazer a 

movimentação financeira diretamente na conta bancária especifica do fundo partidário, se já 

existente; 
 

 É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas distintas. 
 

  OBS: Eventual recusa ou o embaraço à abertura de conta pela instituição financeira, inclusive no 

 prazo fixado em lei, sujeitará o responsável ao disposto no art. 347 do Código Eleitoral. 
 

         Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça     

Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:   Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento 

de 10 a 20 dias-multa. 
 

  

• CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO PARTIDÁRIO (FP) E FUNDO ESPECIAL 

DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC 

 

Financiamento da Campanha 



O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não 

provenham das contas específicas, bem como a arrecadação de recursos que 

não transite por estas contas, implicará a desaprovação da prestação de contas 

do partido político ou do candidato;  

 

Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o 

registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido 

outorgado. 

 

• CONTAS BANCÁRIAS – FUNDO PARTIDÁRIO (FP) E FUNDO ESPECIAL 

DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC 

 

Financiamento da Campanha 



Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, 

somente são admitidos quando provenientes de:  
 

1 - recursos próprios dos candidatos;  

2 - doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas;  

3 - doações de outros partidos políticos e de outros candidatos;  

4 - comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação; 

5 - recursos próprios dos partidos políticos, desde que identificada a origem dos terceiros 

doadores e que sejam provenientes: do Fundo Partidário; do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC);  

6 - de rendimentos decorrentes da locação de bens próprios dos partidos políticos ou 

gerados pela aplicação de suas disponibilidades. 

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS (Origens) 

Financiamento da Campanha 



- A utilização de recursos próprios que tenham sido obtidos mediante 

empréstimo somente é admitida quando a contratação ocorrer em instituições 

financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil. 

 
OBS: O candidato e o partido político devem comprovar à Justiça 

Eleitoral até a entrega da prestação de contas final:  
 

I - a realização do empréstimo por meio de documentação legal e idônea; e  
 

II - na hipótese de candidato, a sua integral quitação em relação aos 

recursos aplicados em campanha. 

• EMPRÉSTIMOS 

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  



 O FEFC será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior 

Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos. 
 

 Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o 

repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. 
 

 É vedado o repasse de recursos do FP ou do FEFC, dentro ou fora da 

circunscrição, por partidos políticos ou candidatos que não pertençam à mesma 

coligação e/ou  que não sejam coligados. 

DO FUNDO PARTIDÁRIO (FP) E FUNDO ESPECIAL 

DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC 

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  



 Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante 

do FP e do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidatas; 
 

 Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de 

recursos do FP e do FEFC deve ser aplicado no financiamento das campanhas de 

candidatas na mesma proporção.  

 Os recursos provenientes do FEFC que não forem utilizados nas campanhas 

eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, obrigatória e integralmente, 

por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no momento da apresentação 

da respectiva prestação de contas, e os provenientes do FP ao respectivo partido 

doador. 

DO FUNDO PARTIDÁRIO (FP) E FUNDO ESPECIAL 

DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC 

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  



 Na hipótese de repasse ou aplicação irregular de recursos do FP e do FEFC, em 

desacordo com as regras da legislação, deve o respectivo valor ser recolhido ao 

Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse ou aplicação tido 

por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida 

dos recursos que houver utilizado. 

 O emprego ilícito de recursos do FP e/ou do FEFC, inclusive na hipótese de desvio 

de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da 

Lei n° 9.504/1 997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. 

 A verba do FP e do FEFC destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser 

aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas 

femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para 

financiar candidaturas masculinas; 

DO FUNDO PARTIDÁRIO (FP) E FUNDO ESPECIAL DE 

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC 

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  



• DAS DOAÇÕES (MEIOS) 

    
As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão 

ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:  
 

I- transação bancária na qual o CPF ou CNPJ (candidato ou partido) do doador seja 

obrigatoriamente identificado;  
 
 

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com 

a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto 

pela prestação de serviços;  
 
 

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por 

meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.  

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  



• As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta 

e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência 

eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou 

cheque cruzado e nominal.  
 

• As doações financeiras, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e 

quatro reais e dez centavos), recebidas em espécie, não podem ser utilizadas e 

devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for 

possível, devem ser consideradas de origem não identificada (RONI) e recolhidas ao 

Tesouro Nacional, de acordo com o art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 
 

• No caso da utilização das doações financeiras recebidas, ainda que identificado o 

doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. 

• DAS DOAÇÕES (Limite em espécie) 

    

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  



 A partir de 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação 

prévia de recursos nesta modalidade, mas a liberação de recursos por parte das 

entidades arrecadadoras fica condicionada ao cumprimento, pelo candidato, dos pré-

requisitos definidos nas alíneas "a" até "c", do art. 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019. 
 

 Na hipótese prevista no parágrafo anterior, se não for solicitado o registro da 

candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos 

doadores na forma e nas condições estabelecidas entre a entidade arrecadadora e o 

pré-candidato. 
 

 Incumbe à instituição arrecadadora encaminhar ao prestador de contas a identificação 

completa dos doadores, ainda que a doação seja efetivada por intermédio de cartão de 

crédito.  

• DAS DOAÇÕES (FINANCIAMENTO COLETIVO)  

    

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  

(Crowdfunding / vaquinha)    



(Crowdfunding / vaquinha)    

O financiamento coletivo, se adotado, deverá atender aos seguintes requisitos:  
 

1 - cadastro prévio na Justiça Eleitoral pela instituição arrecadadora, observado o 

atendimento, nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central do Brasil, 

dos critérios para operar arranjos de pagamento;  
 

2 - identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no cadastro de 

pessoas físicas (CPF) de cada um dos doadores, o valor das quantias doadas 

individualmente, a forma de pagamento e as datas das respectivas doações;  
 

3 - disponibilização, em sítio eletrônico, de lista com identificação dos doadores e das 

respectivas quantias doadas, cujo endereço eletrônico, bem como a identificação da 

instituição arrecadadora, devem ser informados à Justiça Eleitoral, na forma por ela fixada;  

• DAS DOAÇÕES (FINANCIAMENTO COLETIVO)  

    

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  



Continuação... 
 

4 - emissão obrigatória de recibo de comprovação para cada doação realizada, sob a 

responsabilidade da entidade arrecadadora;  
 

5 – envio imediato, pela entidade arrecadadora, para o candidato e a Justiça Eleitoral, na 

forma por ela estabelecida, de todas as informações relativas à doação; 
 

6 - ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem 

cobradas pela realização do serviço;  
 

7 - movimentação dos recursos captados na conta bancária destinada ao recebimento de 

doações para campanha;  
 

8 - observância dos dispositivos da legislação eleitoral relacionados à propaganda na 

internet. 

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  

(Crowdfunding / vaquinha)    

• DAS DOAÇÕES (FINANCIAMENTO COLETIVO)  

    



 As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos 

rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição; 
 

 O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por 

cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer; 
 

 É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a 

interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios; 
 

 O limite de pessoas físicas não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à 

utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços 

próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 
 

 A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no 

valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato 

responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar n° 

64/1990; 
 

• DAS DOAÇÕES (LIMITES)  

    

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  



É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, 

doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de 

publicidade de qualquer espécie, procedente de:  
 

I - pessoas jurídicas;  

II - origem estrangeira;  

III - pessoa física permissionária de serviço público.  
 
 

OBS. 1: A configuração da fonte vedada a que se refere o inciso lI não depende da 

nacionalidade do doador, mas da procedência dos recursos doados.  
 

OBS. 2: A vedação prevista no inciso III não alcança a aplicação de recursos 

próprios do candidato em sua campanha. 

• DAS DOAÇÕES (FONTES VEDADAS)  

    

• ARRECADAÇÃO DE RECURSOS  



Art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.  
 

São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados: 
 

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no 

§ 20, inciso II do art. 37, e nos §§ 30 e 40 do art. 38, todos da Lei n° 9.504/1 997;  
 

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;  
 

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;  
 

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das 

candidaturas;  
 

V - (...); 
 

Continua até item XV e os 12 seguintes parágrafos... 

• (GASTOS PERMITIDOS)  

    

• APLICAÇÃO DE RECURSOS (DESPESAS)  



Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos 

no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da Resolução em estudo, só podem ser 

efetuados por meio de:  
 

I - cheque nominal cruzado;  
 

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;  
 

III - débito em conta; ou 
 

IV - cartão de débito da conta bancária.  
 

Limites de gastos: - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos  

       comitês de campanha: 10% (dez por cento); e  
 

     - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).  

• (MEIOS DE PAGAMENTO)  

    

• APLICAÇÃO DE RECURSOS (DESPESAS)  



• (COMPROVAÇÃO)  

    

• APLICAÇÃO DE RECURSOS (DESPESAS)   

 

 

 

 A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo 

emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo 

conter a data de emissão, a descrição detalhada da mercadoria ou serviço prestado, o 

valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo 

nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. 
 

 Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá 

admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive 

outros documentos, tais como: 
 

 I - contrato; 

 II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço; 

 III - comprovante bancário de pagamento; ou 

 IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP 



As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou as cessões 

temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no 

momento de sua realização e comprovadas por: 
 

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador 

ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do 

doador pessoa física em favor de candidato ou partido político; 
 

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, 

quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político; 
 

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio 

ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido 

político. 

• (COMPROVAÇÃO)  

    

• APLICAÇÃO DE RECURSOS (DESPESAS)  



2º TEMA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Financiamento e Prestação de Contas 

Eleitorais 



 Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:  
 

I - o candidato;  

II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória e mesmo que não 

arrecadem e gastem recursos na campanha :  
 

a) - nacionais;  

b) - estaduais;  

c) - distritais; e  

d) - municipais. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Da Obrigação de Prestar Contas  

O candidato elaborará a prestação de contas, que será encaminhada à autoridade judicial 

competente para o julgamento das contas, diretamente por ele, no prazo de 30 dias, após 

a eleição de 1º turno e, nos casos de candidatos concorrendo no 2º turno, 20 dias após a 

eleição,  abrangendo, se for o caso, o vice e todos aqueles que o tenham substituído, em 

conformidade com os respectivos períodos de composição da chapas. 



O candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituído ou tiver o registro 

indeferido pela Justiça Eleitoral deve prestar contas em relação ao período em que 

participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha. 
 

A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis, não 

isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas. 
 

Os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos 

arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência. 
 

Para os efeitos do disposto acima, consideram-se obrigados a prestar contas de 

campanha os órgãos partidários que, após a data prevista no Calendário Eleitoral para o 

início das convenções partidárias e até a data da eleição de segundo turno, se houver: I - 

estiverem vigentes; II - que recuperarem a vigência ou tiverem revertida a suspensão da 

anotação partidária durante o período eleitoral, III - tendo havido a perda da vigência ou a 

suspensão da anotação partidária durante o período eleitoral, t 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Da Obrigação de Prestar Contas  



• A arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem ser 

acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade desde o início da 

campanha, o qual realizará os registros contábeis pertinentes e auxiliará o 

candidato e o partido na elaboração da prestação de contas, observando as 

normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as regras 

estabelecidas na Legislação Eleitoral.  

 

• É obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas junto à 

Justiça Eleitoral, sob pena de ser julgada não prestada. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Dos Profissionais  



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Dos Meios e Sistemas  

- A prestação de contas deve ser encaminhada por intermédio do Sistema de Prestação de Contas de 

Campanha Eleitoral (SPCE), que fará automaticamente a autuação e a integração no Processo Judicial 

Eletrônico (PJE).  
 

- A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, 

entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação 

financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro. No 

dia 15 de setembro, o TSE a divulgará, na sua página na internet. 
 

- As prestações de contas parciais encaminhadas à Justiça Eleitoral serão autuadas automaticamente no 

Processo Judicial Eletrônico (PJe) quando do envio pelo SPCE e, uma vez recebido pelo prestador de 

contas, no SPCE, o número do processo judicial eletrônico autuado, o prestador de contas deve 

providenciar de imediato a juntada do instrumento de procuração do advogado, diretamente no PJE. 
 

- As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos 

políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, com entrega da mídia eletrônica à 

Justiça Eleitoral, até o 30º dia posterior à realização das eleições de primeiro turno e até o 20º dia 

posterior à realização das eleições de segundo turno. 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Forma de Entrega e Apresentação  

 Todos os documentos utilizados durante o financiamento da campanha, tais como, documentos 

fiscais, recibos, contratos, comprovantes de depósitos e transferências, extratos bancários, 

cópias de cheques, instrumento de mandado (procuração), recibos eleitorais, etc, devem ser 

digitalizados e inseridos no SPCE, bem como apresentados exclusivamente em mídia 

eletrônica, também gerada pelo SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob pena de 

reapresentação:  
 

 I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), que torna os dados pesquisáveis;  

 II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em pastas nominadas de forma a 

identificar os documentos. 
 

 O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o recebimento da mídia eletrônica 

com os respectivos documentos. 
 

  Na hipótese de entrega de mídias geradas com erro, o sistema emitirá aviso com a informação de 

impossibilidade técnica de sua recepção. Nesta hipótese, é necessária a sua reapresentação, sob pena 

de as contas serem julgadas não prestadas.  



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Contas Finais Não Prestadas  

O candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo 

mural eletrônico, até a diplomação dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça 

Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; o 

omisso será citado também para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias. 

 

Permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei 

n°9.504/1997, art. 30, IV).  

 



Os documentos digitalizados e entregues exclusivamente em 

mídia eletrônica serão incluídos automaticamente no Processo 

Judicial Eletrônico (PJe), após o que os autos digitais serão 

encaminhados à unidade ou ao responsável por sua análise 

técnica, para que seja desde logo iniciada. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Processamento Eletrônico - PJe 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Parecer e Julgamento 

Apresentado o parecer do órgão técnico ou da zona eleitoral e, posteriormente, do 

Ministério Público, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:  
 

I - pela aprovação, quando estiverem regulares;  
 

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam 

a regularidade;  
 

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade; e  
 

IV - pela não prestação, quando:  
 

a) - depois de citados, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou 

as suas justificativas não forem aceitas;  

b) - não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 53 da Resolução;  

c) - o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a 

análise da movimentação declarada na prestação de contas. 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Sanções 

O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos 

perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, de forma 

proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, sem prejuízo de 

responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. 
 

A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:  
 

 I - ao candidato: o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da 

legislatura,  persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação 

das contas;  
 

 II - ao partido político: a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do 

Fundo  Especial de Financiamento de Campanha, e a suspensão do registro ou anotação do 

órgão  partidário, após decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo regular que 

assegure ampla defesa (STF  ADI n°6032, j. em 05.12.2019) 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Sanções 

o A ausência do instrumento de mandato para constituição de advogado na prestação de contas, 

é causa para o julgamento de contas não prestadas. 
 

o Inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação 

dos eleitos enquanto perdurar a omissão; 
 

o Será feito o registro no cadastro eleitoral quanto à apresentação das contas, sua 

extemporaneidade ou inadimplência; 
 

o Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado 

diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado (Lei n° 9.504/1997, art. 30-A, § 

20), em processo específico; 
 

o Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são subjetivas e 

recaem somente sobre os dirigentes partidários responsáveis pelo partido à época dos fatos, e 

devem ser apurados em processos específicos a serem instaurados nos foros competentes. 
 

o Outras... 
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