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Arrecadação e Gastos de Recursos por 

Partidos e Respectiva Prestação de 
Contas 



• Lei n. 9.096, de 19/9/1995; 

• Lei n. 9.504, de 30/9/1997; 

• Resolução TSE n. 23.406, de 27/2/2014; 

• IN Conjunta RFB/TSE n. 1.019, de 10/3/2010, alterada 
pela IN Conjunta RFB/TSE n. 1.179, de 2/8/2011; 

• Comunicado BACEN n. 25.091, de 9/1/2014. 

LEGISLAÇÃO 



DISPOSIÇÕES GERAIS 



PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 

Requisitos para arrecadação de recursos de qualquer 
natureza e a realização de gastos de campanha: 

 

• Solicitação dos registros (candidato/comitê);  

• Inscrição no CNPJ; 

• Abertura de conta bancária específica; 

• Requisição de faixa numérica e emissão de 
recibos eleitorais 

 



COMITÊS FINANCEIROS 
• Constituição não obrigatória para arrecadar recursos e 

aplicá-los nas campanhas: 

• Comitês: 

• Um único comitê que compreenda todas as 
eleições de determinada circunscrição; ou 

• Um comitê para cada eleição (governador, 
senador, deputado federal e deputado estadual) 
em que o partido apresente candidato próprio. 

 



COMITÊS FINANCEIROS (cont.) 
Para os partidos políticos que optarem por 
realizar, direta e exclusivamente, a arrecadação 
e aplicação de recursos de campanha, não será 
necessária a constituição de comitê financeiro, 
exceto para eleição de Presidente da 
República. 



COMITÊS FINANCEIROS (cont.) 
• Quantidade mínima de membros: PRESIDENTE e 

TESOUREIRO. 

• NÃO EXISTE comitê financeiro de COLIGAÇÃO. 

• PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO: 10 dias úteis após 
a escolha dos candidatos do partido em 
convenção, 

• PRAZO PARA REGISTRO: 5 dias após a 
constituição. 

 



COMITÊS FINANCEIROS (cont.) 
Instruções para o REGISTRO: 

• Requerimento de registro do CF (SRCF); 

• Ata da reunião de constituição (data e tipo); 

• CPFs do PRESIDENTE e TESOUREIRO do CF; 

• Pedido de registro (SRCF) assinado pelo 
PRESIDENTE e TESOUREIRO do CF. 

 



COMITÊS FINANCEIROS (cont.) 
Atribuições: 

• Arrecadar e aplicar recursos de campanha; 

• Fornecer orientação sobre a arrecadação e 
aplicação de recursos, e prestação de contas; 

• Encaminhar as prestações de contas dos 
candidatos majoritários e proporcionais, caso 
eles não o façam diretamente. 

 



RECIBOS ELEITORAIS 

• Toda e qualquer arrecadação de recursos para a 
campanha eleitoral - financeiros ou estimáveis em 
dinheiro -, inclusive recursos próprios, só poderá ser 
efetivada mediante a emissão do recibo eleitoral, feita 
concomitantemente ao recebimento da doação. 

• Impressão pelo Sistema de Recibos Eleitorais – SRE 
(www.tse.jus.br) e pelo Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais – SPCE 

 

http://www.tse.jus.br/


• As emissões dos recibos eleitorais serão precedidas 
de prévia autorização obtida no Sistema de Recibos 
Eleitorais – SRE 

• Depois de autorizadas as FAIXAS DE NUMERAÇÃO DE 
RECIBOS, novas concessões ficarão condicionadas à 
prévia inclusão da informação no Sistema de Recibos 
Eleitorais relativa à utilização dos anteriormente 
autorizados, com a identificação do CNPJ do doador, 
valor e data, além de dados referentes à inutilização 
de recibos. 

 

RECIBOS ELEITORAIS (cont.) 



CNPJ de CAMPANHA 

• Concessão automática em 48 horas; 

• Divulgação no site SRF e TSE; 

• Cancelados em 31/12/2014; 

• Problemas na obtenção do CNPJ – 
regularização de dados pelo prestador de 
contas 

• Candidatos – CAND 

• Comitês financeiros – SRCF 

• Partidos – diretamente na Receita Federal 



CONTA BANCÁRIA 

• Obrigatória a abertura de conta bancária 
específica “Doações para Campanha”, 
independente da existência de recursos 
financeiros; 

• Registro integral da movimentação financeira, 
inclusive de recursos próprios. 

 



  

• Prazo para abertura: 

• candidatos e comitês: 10 dias a contar da 
concessão do CNPJ; 

• partidos: de 1°/01/2014 a 05/07/2014. 
 

• Candidatos a vice e a suplentes NÃO são obrigados a 
abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os 
respectivos extratos bancários deverão compor a 
prestação de contas dos titulares. 

 

 

CONTA BANCÁRIA (cont.) 



  

• Para receber dos partidos recursos 
do FUNDO PARTIDÁRIO, os 
candidatos e comitês financeiros 
deverão abrir nova conta, para 
movimentação exclusiva desses 
recursos. 

CONTA BANCÁRIA (cont.) 



  
Documentos  para  candidatos e comitês 
financeiros: 
• RACE (www.tse.jus.br)  
• CNPJ de eleição 
Documentos para partidos políticos: 
• RACEP (www.tse.jus.br) 
• CNPJ já existente 
• certidão de composição partidária 

(www.tse.jus.br) 

CONTA BANCÁRIA (cont.) 

http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/


  
BANCOS: 
• Obrigados a acatar a abertura; 
• Até 3 dias para abrir a conta, contados do 

pedido; 
• Vedado depósito mínimo, taxas e outras 

despesas de manutenção; 
• Fornecimento de extratos eletrônicos à 

Justiça Eleitoral (mensalmente) 

CONTA BANCÁRIA (cont.) 



  
PARTIDOS: 
• Conta para “Doações de Campanha” com CNPJ 

já existente; 
• Escrituração contábil distinta das contas 

ordinárias de FUNDO PARTIDÁRIO e OUTROS 
RECURSOS; 

• Recursos do FUNDO PARTIDÁRIO devem ser 
movimentados pela conta específica do 
próprio fundo. 

CONTA BANCÁRIA (cont.) 



  

O encerramento das contas pelo 
candidato/comitê se dará após a 
quitação dos débitos, ou até a 
diplomação dos eleitos, o que ocorrer 
primeiro; 

A conta do partido tem caráter 
permanente e não será encerrada. 

 

CONTA BANCÁRIA (cont.) 



ARRECADAÇÃO DE RECURSOS 



PERÍODO DE ARRECADAÇÃO 
• INICIAL: 

• Após cumpridos todos os requisitos estabelecidos 
no art. 3° da Resolução TSE n° 23.406/2014.  

• FINAL: 

• Até o DIA DA ELEIÇÃO, exceção: para custear as 
despesas já contraídas e não pagas até aquela 
data, as quais deverão estar integralmente 
quitadas até a entrega da prestação de contas. 



  
• Assunção de dívida pelo Partido Político  

•Por decisão do órgão nacional 

•Cronograma de pagamento 

•Quitação que não ultrapasse o prazo fixado 
para a prestação de contas da eleição 
subsequente para o mesmo cargo 

•Anuência dos credores 

•Responsabilidade solidária do partido 

• Impedimento de rejeição de contas 

 

DÍVIDAS DE CAMPANHA 



  • Valores para quitação de dívidas devem 
observar 

•Requisitos referentes aos limites e fontes 

•Trânsito prévio pela conta bancária 
específica de campanha 

• Encerramento da conta só pode ocorrer após a 
quitação dos débitos 

• Comprovação com documento fiscal hábil, 
emitido na data da realização da despesa 

DÍVIDAS DE CAMPANHA (cont.) 



FONTES DE ARRECADAÇÃO 
• Recursos próprios dos candidatos; 

• Recursos próprios dos partidos políticos, 
desde que identificada a sua origem; 

• Doações financeiras ou estimáveis em 
dinheiro, de pessoas físicas ou de pessoas 
jurídicas 

• Doações de partidos políticos, comitês 
financeiros ou de outros candidatos 



• Recursos provenientes do FUNDO PARTIDÁRIO; 

• Receitas decorrentes da: 

• Comercialização de bens ou serviços e da 
promoção de eventos, realizada diretamente 
pelo candidato, comitê financeiro ou partido 
político; 

• Aplicação financeira dos recursos de 
campanha. 

FONTES DE ARRECADAÇÃO (cont.) 



FONTES VEDADAS 

• Doações diretas ou indiretas 

• Em dinheiro ou estimáveis em dinheiro, 
inclusive por meio de publicidade de qualquer 
espécie. 

• Beneficiários são responsáveis solidários 

• Transferência ao Tesouro Nacional após a 
decisão definitiva das contas 



• A doação dos recursos de fontes vedadas para 
outros diretórios partidários, comitês 
financeiros e candidatos não isenta os 
donatários da obrigação de recolher os valores 
para a União 

• O recolhimento ao Erário não impede 
eventual declaração de insanabilidade das 
contas 

FONTES VEDADAS (cont.) 



  

• entidade ou governo estrangeiro; 

• órgão da administração pública direta e 
indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do poder público;  

• concessionário ou permissionário de 
serviço público;  

FONTES VEDADAS (cont.) 



  
• entidade de direito privado que receba, 

na condição de beneficiária, contribuição 
compulsória em virtude de disposição 
legal;  

• entidade de utilidade pública;  

• entidade de classe ou sindical;  

• pessoa jurídica sem fins lucrativos que 
receba recursos do exterior;  

FONTES VEDADAS (cont.) 



  

• entidades beneficentes e religiosas;  

• entidades esportivas;  

• organizações não-governamentais que 
recebam recursos públicos;  

• organizações da sociedade civil de 
interesse público;  

 

FONTES VEDADAS (cont.) 



  
• sociedades cooperativas de qualquer 

grau ou natureza: 

• Cooperados concessionários ou 
permissionários; 

• Beneficiados de recursos públicos; 

• cartórios de serviços notariais e de 
registros. 

FONTES VEDADAS (cont.) 



  
  

• Requisitos para aplicação de recursos: 

•Identificação da sua origem e 
escrituração contábil individualizada dos 
recursos recebidos; 

•Observância das normas estatutárias e 
dos critérios definidos pelos respectivos 
órgãos de direção nacional, os quais 
devem ser fixados e encaminhados ao 
TSE até 5 de julho de 2014; 

APLICAÇÃO DE RECURSOS PELOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 



  
  

•Transferência para a conta específica 
de campanha do partido político, 
antes de sua destinação ou 
utilização, respeitados os limites 
legais das doações, tendo por base o 
ano anterior ao da eleição; 

•Identificação do beneficiário. 

 

APLICAÇÃO DE RECURSOS PELOS 
PARTIDOS POLÍTICOS (cont.) 



  
 

 

Recursos auferidos nos anos 
anteriores deverão ser identificados 
como reserva ou saldo de caixa nas 
prestações de contas anuais do 
partido, apresentadas em 30/4/2014. 

 

APLICAÇÃO DE RECURSOS PELOS 
PARTIDOS POLÍTICOS (cont.) 



DOAÇÕES 
• Cheques cruzados e nominais 

• Transferências bancárias 

• Boletos de cobrança com registro 

• Cartão de crédito ou débito (titular) 

• Depósitos em espécie identificados CPF/CNPJ 

• Doação ou cessão temporária de bens e/ou 
serviços estimáveis em dinheiro 



Bens estimáveis em dinheiro 
fornecidos pelo candidato 

 Apenas aqueles integrantes do seu 
patrimônio em período anterior ao do 
registro da candidatura (ex.: veículos, 
imóveis) 



Bens estimáveis em dinheiro 
fornecidos por terceiros 

• Produto do seu próprio serviço; 
• Produto de suas atividades econômicas; 
• Se bens permanentes – integrantes do 

patrimônio do doador. 
 

 
 



Bens estimáveis em dinheiro fornecidos 
por partidos, comitês e candidatos 

• podem doar entre si, ainda que não 
constituam produto de seus próprios 
serviços ou de suas atividades. 

• Não se aplica quando a doação for 
realizada para suas próprias campanhas. 

 
 



ARRECADAÇÃO PELA INTERNET 
• Além dos requisitos comuns: 

• Utilização mecanismo em página eletrônica 

• Identificação do doador pelo nome/razão social 
e CPF/CNPJ 

• Emissão de recibo eleitoral, dispensada a 
assinatura do doador 

• Utilização de terminal de captura de transações 
por meio de cartão de crédito e de cartão de 
débito 

 



LIMITES 

•Pessoa física – 10% dos rendimentos 
brutos auferidos em 2013 para 
recursos financeiros, e, R$ 50.000,00 
para estimáveis em dinheiro. 

•Pessoa jurídica – 2% do faturamento 
bruto auferido em 2013. 



LIMITES (cont.) 

•Candidato que utilize recursos 
próprios – valor máximo do limite de 
gastos, observado o limite de 50% do 
patrimônio informado à Receita 
Federal do exercício anterior ao 
Pleito (2013), o que for MENOR. 



•Emissão de recibo eleitoral; 

• Identificar CPF/CNPJ do doador originário; 

•Em se tratando de doações oriundas dos 
recursos próprios da pessoa física do candidato, 
deverá ser observado o limite legal estabelecido 
para pessoas físicas; 

•Empréstimos contraídos pela pessoa física do 
candidato são considerados recursos próprios. 

DOAÇÕES ENTRE PARTIDOS, COMITÊS 
E CANDIDATOS 



•Vedadas doações de pessoas jurídicas que 
tenham iniciado suas atividades ou 
retomado no exercício de 2014 

•Inobservância dos limites estabelecidos: 
multa no valor de cinco a dez vezes a 
quantia em excesso, podendo o candidato 
responder por abuso do poder econômico. 

 

 

PENALIDADES 



•Inobservância dos limites por pessoas 
jurídicas: proibição de participar de 
licitações públicas e de celebrar contratos 
com o poder público pelo período de até 5 
anos. 

•Verificação dos limites pela Receita Federal. 

 

PENALIDADES (cont.) 



COMERCIALIZAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS 
E PROMOÇÃO DE EVENTOS 

• Comunicação com antecedência de 5 dias úteis 

• Fiscalização 

• Documentação para comprovação da realização 

• Arrecadação – doação (limites e recibos eleitorais) 

• Trânsito prévio em conta bancária antes da utilização 

• Despesas comprovadas por meio de documentação 
idônea. 

 



RECURSOS NÃO IDENTIFICADOS 

 

• NÃO PODEM ser utilizados; 

• Devem ser transferidos ao Tesouro Nacional 
até 5 dias após o trânsito em julgado; 

• Ausência de CNPJ/CPF ou CNPJ/CPF inválido. 



COMPROVAÇÃO DOS RECURSOS 

FINANCEIROS: 

• Pelos canhotos dos recibos eleitorais emitidos, 
devidamente preenchidos; 

• Pelos extratos das contas bancárias específicas 
(“Doações para Campanha” e, se pertinente, 
do Fundo Partidário). 



COMPROVAÇÃO DOS RECURSOS 
(cont.) 

ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO: 

• Documento fiscal de doação, quando pessoa 
jurídica, e termo de doação por ele firmado; 

• Documentos fiscais emitidos em nome do 
doador ou termo de doação por ele firmado, 
quando pessoa física; 



COMPROVAÇÃO DOS RECURSOS 
(cont.) 

ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO: 

• Termo de cessão ou documento equivalente, 
quando se tratar de bens pertencentes ao 
doador, pessoa física ou jurídica, cedidos 
temporariamente, acompanhado da 
respectiva comprovação da propriedade. 



COMPROVAÇÃO DOS RECURSOS 
(cont.) 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 

• Extratos bancários ou declaração firmada pelo 
gerente do banco atestando a ausência de 
movimentação de recursos. 



APLICAÇÃO DE RECURSOS 



PERÍODO DE APLICAÇÃO 
• INICIAL: 

• Após cumpridos todos os requisitos estabelecidos 
no art. 3° da Resolução TSE n° 23.406/2014.  

• FINAL: 

• Os candidatos, partidos políticos e comitês 
financeiros poderão contrair obrigações até o DIA 
DA ELEIÇÃO. 



PERÍODO DE APLICAÇÃO (cont.) 

Despesas destinadas à preparação da 
campanha e à instalação física de comitês de 
campanha poderão ser contratados a partir de 
10 de junho de 2014 (ver data da convenção 
do partido), desde que devidamente 
FORMALIZADOS e que o DESEMBOLSO ocorra 
somente quando satisfeitos os requisitos do 
art. 3°. 



PERÍODO DE APLICAÇÃO (cont.) 
• É PERMITIDO o pagamento de despesas após 

o dia da eleição apenas na hipótese daquelas 
já contraídas até aquela data; 

• As despesas pagas após o dia da eleição 
deverão ser comprovadas por documento 
fiscal hábil e idôneo, EMITIDO NA DATA DA 
SUA REALIZAÇÃO. 



LIMITE DE GASTOS 
• Lei deve fixar limite de gastos de campanha para os 

cargos em disputa até o dia 10 de junho de 2014, se 
não, informação deve ser prestada pelos partidos. 

• Por ocasião do registro de candidatura 

• Por cargo eletivo e por partido, NÃO coligação 

• Limites de vices ou suplentes estão inclusos nos 
limites dos titulares (responsáveis solidários) 

 



• Alterações do limite de gastos: 

•Autorização do relator do processo 

•Mediante solicitação justificada (fatos 
supervenientes e imprevisíveis – impacto 
sobre o financiamento da campanha 
inviabilize o limite de gastos fixado antes) 

•Encaminhado pelo partido 

LIMITE DE GASTOS (cont.) 



• Inobservância dos limites estabelecidos: multa 
de  no valor de cinco a dez vezes a quantia em 
excesso, a qual deverá ser recolhida no prazo 
de 5 dias úteis, contados da decisão judicial, 
podendo os responsáveis responder, ainda, 
por abuso do poder econômico. 

LIMITE DE GASTOS (cont.) 



GASTOS ELEITORAIS 
• Rol exaustivo; 

• Efetivam-se na data da sua contratação, 
independentemente da realização do seu 
pagamento; 

• As multas aplicadas por propaganda antecipada 
não são consideradas despesas de campanha, 
devendo ser arcadas pelo responsável, ainda que 
venha a se tornar candidato; 



GASTOS ELEITORAIS (cont.) 
• Os gastos de natureza financeira somente 

poderão ser efetuados por meio de CHEQUE 
NOMINAL ou TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, 
com exceção das despesas de pequeno valor; 

• As multas eleitorais não podem ser quitadas 
com recursos do Fundo Partidário; 



• Possibilidade de uso de FUNDO DE CAIXA – valor 
individual de R$ 400,00 – total não superior a 2% 
do total das despesas realizadas ou R$ 100.000,00, 
o que for MENOR; 

• Gastos de pequeno valor não dispensam 
comprovação por meio de documentos hábeis; 

• Candidatos a vice e/ou suplentes não podem 
constituir fundo de caixa; 

GASTOS ELEITORAIS (cont.) 



GASTOS ELEITORAIS (cont.) 
• Material impresso – CPF/CNPJ do responsável 

pela confecção, de quem contratou, e tiragem; 

• Gastos efetuados por candidato ou comitê em 
benefício de outro – doações de estimáveis 
em dinheiro – computados no limite de gastos 
do doador - emissão do recibo eleitoral; 



GASTOS ELEITORAIS (cont.) 
• Despesas de candidatos são de sua inteira 

responsabilidade. Partidos e comitês somente 
respondem por aquelas que realizarem; 

• Despesas destinadas à preparação da 
campanha e à instalação física de comitês de 
campanha poderão ser contratados a partir de 
10 de junho de 2014. Formalização mas sem 
desembolso. 



GASTOS DE SIMPATIZANTES 

• Realizados por eleitor 

• Até o limite de R$ 1.064,10 

• Não reembolsados 

• Documento fiscal em nome do eleitor 

• Bens e serviços entregues ao candidato devem 
ser tratados como doação  



DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

• Documentos fiscais emitidos em nome dos 
candidatos, partidos ou comitês, com CNPJ; 

• Os documentos fiscais dos gastos realizados 
com recursos do Fundo Partidário devem 
compor a prestação de contas; 



DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 
(cont.) 

• Despesas relativas a transporte aéreo e 
hospedagem: 
• Prova de que o beneficiário participa da campanha e que 

a viagem foi realizada para atender propósitos da 
campanha; 

• Bilhete de passagem, acompanhado dos comprovantes 
de embarque ou da declaração de embarque emitida 
pela companhia responsável pelo transporte; 

• Nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com 
identificação do hóspede. 

 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 



OBRIGATORIEDADE 

• Quem deve prestar contas: 

•Candidato 

•Diretórios partidários, nacional e 
estaduais, em conjunto com seus 
respectivos comitês financeiros, se 
constituídos. 



OBRIGATORIEDADE (cont.) 

• Contas do candidato titular abrangerão as do 
vice e dos suplentes; 

• Ausência de movimentação financeira não 
isenta da apresentação das contas; 

• Em caso de dissidência partidária, os 
dissidentes estão sujeitos à prestação de 
contas, em relação às suas próprias contas. 



• A quem: 

•Candidatos, comitês financeiros e diretórios 
estaduais: TRE-AM 

•Diretórios partidários nacionais: TSE 

• Com quem: 

• Administrador Financeiro (solidariedade) 

• Presidente e Tesoureiro (partido/comitê) 

• Profissional de contabilidade 

• Advogado 

OBRIGATORIEDADE (cont.) 



  

• Quando: 

•Primeira parcial – 28/7 a 2/8 (6/8/2014) 

•Segunda parcial – 28/8 a 2/9 (6/9/2014) 

•Primeiro turno – 4 de novembro 

•Segundo turno – 25 de novembro 
(referente aos dois turnos, inclusive 
partidos coligados) 

OBRIGATORIEDADE (cont.) 



  

• As parciais não deve ser entregue nenhuma 
via impressa; 

• Vices e suplentes não prestam constas 
parciais. A obrigação é do titular; 

• A ausência de parcial caracteriza grave 
omissão de informação; 

OBRIGATORIEDADE (cont.) 



  

• A falta de correspondência com a efetiva 
movimentação de recursos ocorrida até a data 
da sua entrega caracteriza infração grave; 

• Caso as parciais não sejam entregues, a Justiça 
Eleitoral divulgará os saldos financeiros, a 
débito e a crédito, o que não supre a 
obrigação da apresentação das contas 
parciais. 

OBRIGATORIEDADE (cont.) 



  
• Como: 

•Utilizando o SPCE – Sistema de Prestação 
de Contas de Campanha Eleitoral 

•Envio do arquivo pela internet 

OBRIGATORIEDADE (cont.) 



PEÇAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

• Art. 40 da Resolução TSE n. 23.406/2014 

• Extrato da prestação de contas emitido pelo SPCE; 

• Extratos bancários e/ou declaração do banco; 

• Comprovante de recolhimento das sobras 
financeiras ou declaração de recebimento de bem 
permanente pelo partido; 

• Cópia do contrato com administradora de cartões; 



• Documentos fiscais que comprovem gastos 
com recursos do Fundo Partidário; 

• Termo de assunção de dívida; 

• Instrumento de mandato para constituição 
de advogado para a prestação de contas. 

PEÇAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(cont.) 



• Assinam: 

•Prestador das contas; 

•Administrador financeiro, se houver; 

•Profissional contábil; 

•Advogado. 

PEÇAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(cont.) 



Podem ser solicitados pela JUSTIÇA ELEITORAL: 

• Documentos fiscais e outros admitidos, que 
comprovem a regularidade dos gastos; 

• Canhotos dos recibos eleitorais; 

• Outros elementos que comprovem a 
movimentação realizada em campanha (termos de 
doações/cessões, notas fiscais emitidas em nome 
de doadores, dentre outros); 

• Comprovante de recursos financeiros próprios do 
candidato. 

PEÇAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(cont.) 



SOBRAS DE CAMPANHA 
• Sobras de campanha:  

• diferença positiva entre Receitas e Despesas;  

• bens permanentes recebidos em doação ou 
adquiridos durante a campanha. 

• Apresentar na Prestação de Contas: 
• Declaração de transferência ao partido 

(permanentes); 

• Comprovante de recolhimento dos recursos 
financeiros à circunscrição partidária do pleito 
(Direção Estadual).  



SOBRAS DE CAMPANHA 
 

Na devolução das SOBRAS FINANCEIRAS DE 
CAMPANHA, deve-se observar quando se 
tratar de OUTROS RECURSOS ou RECURSOS 
DO FUNDO PARTIDÁRIO, pois as contas 
bancárias são distintas. 



IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS 
• Publicação na internet e em edital; 

• Prazo de 3 dias para impugnação; 

• Petição fundamentada dirigida ao relator – 
vista ao prestador (prazo de 3 dias para 
responder). 



•  

 

ANÁLISE E JULGAMENTO 



DILIGÊNCIAS 
• O prazo para cumprimento das diligências será 

de 72 horas, a contar da intimação, sendo 
especificamente dirigidas (art. 49, §§ 1° a 3°): 

• Eleição majoritária: ao titular, ao vice e ao 
suplente, ainda que substituídos; e 

• Demais hipóteses: ao candidato, ou quando se 
tratar de partidos, ao presidente e ao tesoureiro 
das agremiações partidárias e dos respectivos 
comitês financeiros. 



EXAME TÉCNICO 
• Durante o exame técnico, inclusive de contas 

parciais, os analistas de contas poderão 
realizar circularizações, fixando o prazo 
máximo de 72 horas para o seu cumprimento, 
a contar do recebimento da notificação. 



PARECER CONCLUSIVO 
• Tendo decorrido o prazo fixado sem 

manifestação quanto à diligência, ou tendo 
sido prestadas informações, ainda que 
insuficientes, ou apresentados dados 
incapazes de sanar as irregularidades 
apontadas, será emitido PARECER TÉCNICO 
CONCLUSIVO ACERCA DAS CONTAS, salvo na 
hipótese em que se considerar necessária a 
expedição de nova diligência. 



CONTAS RETIFICADORA 
• A retificadora das contas, parcial ou final, 

somente será permitida, sob pena de ser 
considerada inválida: 

• Na hipótese de cumprimento de diligências que 
implicar a alteração das peças inicialmente 
apresentadas; 

• Voluntariamente, na ocorrência de erro material, 
detectado antes do pronunciamento técnico que 
aponte a falha. 



CONTAS RETIFICADORA (cont.) 
• A retificadora das contas obriga a 

apresentação de justificativas e, quando 
cabível, de documentos que comprovem a 
alteração realizada; 

• Não será admitida a retificação da primeira 
parcial após o prazo inicial fixado para a 
apresentação da segunda parcial e, desta 
última, após o prazo inicial fixado para a final; 



CONTAS RETIFICADORA (cont.) 
• Considerada inválida a retificadora, será 

registrado no parecer técnico conclusivo para 
que, no julgamento, seja determinada a 
exclusão das informações retificadas; 

• Retificadoras devem ser entregues pela 
internet e protocolizadas no TRE, com as 
justificativas e os documentos pertinentes. 



ABERTURA DE VISTA 
• Emitido parecer técnico conclusivo pela 

existência de irregularidades e/ou 

impropriedades sobre as quais não se tenha 
dado oportunidade de manifestação, será 
aberta nova vista aos autos para manifestação 
em 72 horas, a contar da notificação. 



ABERTURA DE VISTA (cont.) 
• Emitido parecer do Ministério Público Eleitoral 

pela rejeição das contas por motivo que não 
tenha sido anteriormente identificado ou 
considerado pelo órgão técnico, também 
será aberta vistas dos autos ao prestador de 
contas. 

• O Ministério Público Eleitoral terá vistas dos autos 
da prestação de contas, devendo emitir parecer 
no prazo de 48 horas. 



  
 

•Decisão sobre as contas dos eleitos – 
publicada até 8 dias antes da diplomação 

 

•A inobservância do prazo para 
encaminhamento das prestações de 
contas impedirá a diplomação dos 
eleitos, enquanto perdurar a omissão 

 

JULGAMENTO 



JULGAMENTO (cont.) 

• Aprovação 

• Aprovação com ressalvas 

• Desaprovação 

• Não prestação  



JULGAMENTO (cont.) 
• Aprovação, quando estiverem 

regulares; 
• Aprovação com ressalvas, quando 

verificadas falhas que não lhes 
comprometam a regularidade; 

• Desaprovação, quando constatadas 
falhas que comprometam a sua 
regularidade; 



JULGAMENTO (cont.) 

• Não prestação, quando: 
•Não apresentados os documentos 

e as informações obrigatórios; 

•O número de controle do extrato 
da prestação de contas entregue 
não corresponder ao enviado pela 
internet; 



JULGAMENTO (cont.) 

• Não prestação, quando: 

•Não cumprimento de diligência ou 
cumprimento insuficiente; 

•Contas apresentadas sem 
documentos que possibilitem a 
análise. 



CONTAS NÃO PRESTADAS 

Julgadas NÃO PRESTADAS, mas 
posteriormente apresentadas: 
• Não serão objeto de novo julgamento; 
• Persiste o efeito até fim do mandato; 
• Terminado mandato, persiste o efeito 

até a efetiva apresentação das contas. 



CONTAS NÃO PRESTADAS (cont.) 

Exame de contas julgadas NÃO 
PRESTADAS: 
• Recursos de fontes vedadas; 
• Recursos de origem não identificada; 
• Ausência de comprovação ou 

irregularidade na aplicação de 
recursos do Fundo Partidário; 

• Encaminhamento ao MPE. 



CONTAS NÃO PRESTADAS (cont.) 

 
• Candidato – Impedimento de obter 

certidão de quitação eleitoral. 
 

• Partidos – Perda de quotas do Fundo 
Partidário. 



CONTAS DESAPROVADAS 
• Aplicação irregular de recursos do 

Fundo Partidário ou ausência de sua 
comprovação – devolução ao Erário; 

• Partido Político – perda Fundo 
Partidário do ano seguinte ao trânsito 
em julgado da decisão (1 a 12 meses); 

• Candidatos – respondem por abuso de 
poder econômico ou por outras sanções 
cabíveis. 



RECURSOS 

• Do acórdão do TRE-AM caberá 
recurso especial para o TSE, no prazo 
de 3 dias, a contar da publicação no 
Diário de Justiça eletrônico. 

• São irrecorríveis as decisões do TSE, 
salvo as que contrariarem a 
Constituição. 



INFORMAÇÕES DOS DIRETÓRIOS MUNICIPAIS 

• Devem informar, utilizando o SPCE, 
nas parciais e final, se eventualmente 
realizarem aplicação de recursos 
para as campanhas eleitorais. 

• Protocolização na Zona Eleitoral do 
Município de sua circunscrição. 
 



GUARDA DE DOCUMENTOS 

• Julgados: 180 dias após 
DIPLOMAÇÃO; 
 

• Pendentes de julgamento: até 
DECISÃO FINAL. 
 
 



Obrigada! 

Informações:  
Coordenadoria de Controle Interno 
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias 
Telefone: (92) 3646-9798 José Mário/Fabiana 
secep@tre-am.jus.br 


