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FLUXO DAS CONTAS ELEITORAIS 
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Quando? 

Como? 

Até quanto? 

De quem? 

RECEBER 

GASTAR 

Quando? 

Como? 

Até quanto? 

Com o quê? 

Quem? 

Como? 

Até quando? 

A quem? 
PRESTAR CONTAS 



LEGISLAÇÃO 

LEIS 9504/97 (Lei das Eleições) e 9096/95 (Lei dos Partidos Políticos) 

  ATUALIZADAS PELA MINIRREFORMA/2013 - LEI 12.891/13 

  E PELA REFORMA/2015 - LEI 13.165/15 

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.459/15 (Limite de Gastos) 

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/15 (Contas Eleitorais) 

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.470/16 (Honorários) 

LEI COMPLEMENTAR 135/10 (LC 64/90) inelegibilidade 
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LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 

 Portaria Conjunta TSE/SRF 74/2006 
 

 Instrução Normativa Conjunta TSE/SRF 1.019/2010 
alterada pela Instrução Normativa RFB 1.179/2011 
 

 Instrução Normativa RFB 1.183/2011 alterada pela 
Instrução Normativa RFB 1.210/2011 
 

 Instrução Normativa RFB 1.634/2016 
 

 Instrução Normativa da SRF 872/2008 
 

 Comunicado BACEN 29.108/16 
 

É importante estar atento às alterações que ainda 

vão ocorrer na legislação para as Eleições 2016! 
 

Consulte sempre tse.jus.br  
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•  DURAÇÃO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS:  

45 DIAS 

•  DATA DAS CONVENÇÕES:  

20/07 a 5/08 

•  REGISTRO DE CANDIDATURAS: 

ATÉ 15/08 

•  PROPAGANDA:  

       a partir de 16/08* (*cuidado!) 

DATAS  
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COMITÊS FINANCEIROS 

Os partidos políticos poderão participar:  

- direta ou indiretamente das campanhas,  

- não será mais necessária a constituição de 
comitês financeiros. 
 

Tornou-se obrigatória apenas a designação dos 
responsáveis por movimentar os recursos 
financeiros nas campanhas eleitorais. 
 

Obs: não confundir com comitês de campanha!  
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LIMITES DE GASTOS  
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LIMITES DE GASTOS  

A Resolução TSE 23.459/15 dispõe sobre os limites de 
gastos para as candidaturas 2016: 
 

 

- os valores serão atualizados monetariamente pelo 
INPC (desde out/12 até junho/2016) 

- até 20 de julho o TSE publicará os valores atualizados 

- o limite de gastos para o candidato a prefeito inclui os 
gastos do vice 
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      LIMITES DE GASTOS  

 Município com até 10 mil eleitores: 

- R$ 100 mil - prefeito 

- R$ 10 mil  - vereador   

                    [ou o valor do TSE, o que for maior] 

 Município com mais de 10 mil eleitores: 

- se o valor estabelecido pelo TSE for menor que  
R$ 10 mil (p/ vereador) e 100 mil (para prefeito), 
passam a valer como limites: R$ 10 e 100 mil 
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LIMITES DE GASTOS  

Serão contabilizadas nos limites de gastos: 

- as despesas contratadas pelos candidatos 

- as despesas efetuadas pelos partidos que puderem ser 
individualizadas.  

- as transferências financeiras efetuadas para outros 
partidos ou outros candidatos  

- as doações estimáveis recebidas [atenção!] 

 

 

Se ultrapassar o limite de gastos multa  de   
100 %  da quantia gasta em excesso 
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PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 

AO INÍCIO DA CAMPANHA 
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PROVIDÊNCIAS  

PRELIMINARES 

 registro da candidatura (*) 

 CNPJ 

 conta bancária específica para a campanha 

 emissão de recibos eleitorais (instalação SPCE)  
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CNPJ  DE 

CAMPANHA ELEITORAL 
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  fornecido automaticamente pela Receita Federal 
 

 em até 48 horas após registro de candidatura 
 

 divulgado nos sites da Receita e do TSE; 
 

 necessário para abertura de conta bancária 
 

 cancelado automaticamente em 31/12/2016 

CNPJ 
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• CPF inexistente, cancelado ou nulo* 
 

• Caracter diferente de ‘número’ no CPF 
 

• Município ou UF não consta da tabela da RFB 
 

• CEP que não pertence ao município 
 

• Título eleitoral inválido* 
 

• Dígito verificador do CPF inválido 
 

PROBLEMAS NO CNPJ 
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CONTA BANCÁRIA 
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QUANTAS CONTAS  

DEVEM SER ABERTAS? 

 

Para candidatos: 

- “Doações para Campanha” - obrigatória 

- “Fundo Partidário” - se for receber esse tipo de recurso 
 

 

Para partidos: 

- “Outros Recursos” - obrigatória 

- “Doações para Campanha” - obrigatória (abertura até 15/08) 

- “Fundo Partidário” - se for receber esse tipo de recurso 

- “Recursos destinados às campanhas femininas” 

    (se receber recurso do FP) 
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Os partidos deverão destinar ente 5% e 15% do 
montante do Fundo Partidário para aplicação em 
campanhas de suas candidatas mulheres. 
 

DOAÇÕES FEMININAS  
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CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA 

A conta bancária “Doações para Campanha”: 
 

- é obrigatória para candidatos e partidos políticos  

=> mesmo que não ocorra arrecadação e/ou 
movimentação de recursos 

 

 

- é facultada ao candidato a vice 

  (mas se for aberta, deverá integrar as do candidato majoritário) 
 

- tem de registrar toda movimentação financeira da 
campanha, desde a abertura até o encerramento     
(saldo inicial e final R$ 0,00)  
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CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA 
 

 

- deve ser aberta pelos candidatos, em qualquer 
banco ou posto de atendimento, em até 10 dias após 
a obtenção do CNPJ  
 

- os bancos deverão providenciar a abertura em 3 
dias (sem depósito mínimo, sem taxa manutenção, porém 
com taxas de serviços – ex. DOC, TED etc) 
 

- todos os depósitos têm de ser identificados com o 
CPF  ou CNPJ (partido/outro candidato) do doador 
 

- partidos políticos: devem abrir até 15/08/2016, se 
ainda não tiverem aberto, com o CNPJ do partido.  
(art 6º, II da Res 23.464/15) 

20 



CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA  
- Os bancos enviarão os extratos à Justiça Eleitoral e ao Ministério 
Público, durante toda a campanha. 
 

 

- Contas bancárias de campanha não estão submetidas a sigilo, são 
públicas. 
 

- A movimentação bancária dos candidatos e partidos será divulgada 
na internet, durante toda campanha (doações informadas em até 72h 
do recebimento). 
 
 

- Essas contas serão automaticamente encerradas no final do ano da 
eleição. 
 

- As sobras serão transferidas aos partidos e informadas à Justiça 
Eleitoral. 
 

- Candidatos e partidos deverão apresentar os extratos completos das 
contas de campanha em suas  prestações de contas, independente do 
envio dos bancos. 
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O partido político deve ter o controle:  
- das entradas e saídas dessas das 4 contas bancárias,  
- com registros contábeis específicos,  
- comprovando as entradas e saídas,  
- de cada uma das doações recebidas, 
- e dos gastos realizados 
- em cada uma dessas 4 contas bancárias. 
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  Toda essa movimentação financeira: 
- de forma interligada, 
- será analisada pela Justiça Eleitoral  
- e pelo Ministério Público, 
- não só nas contas eleitorais,  
- como também, nas contas anuais partidárias. 



CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA 

 

 

 

 

    A obrigatoriedade de abertura de conta bancária 
específica para a campanha não se aplica a: 

 

      - candidatos a prefeito e vereador em municípios onde 
não haja agências ou postos bancários. 

 

    Mas, atenção!  

    Candidatos a prefeito e vereador em municípios com 
menos de 20 mil eleitores deverão abrir contas 
bancárias.  Não há mais essa exceção! 
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O uso de recursos financeiros para pagar gastos 
eleitorais que não provenham da conta bancária 
específica de campanha: 
 
 
 
 
 

- implica a desaprovação das contas, 
- envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral,  
- para a propositura da ação cabível, 
 

Se for comprovado abuso do poder econômico: 
 

- será cancelado o registro da candidatura, 
- ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. 

ATENÇÃO! 
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ABERTURA DE CONTA  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
 

 
Candidatos: 

 RACE - Requerimento Abertura Conta Eleitoral (tse.jus.br) 

 CNPJ  (receita.fazenda. gov.br)  

 Nome dos responsáveis pela movimentação da conta com 

endereço atualizado (comprovantes de endereço) 
 

 

Partidos:  

 RACE - Requerimento Abertura Conta Eleitoral (tse.jus.br) 

 CNPJ  próprio (receita.fazenda. gov.br) 

 Certidão de Composição Partidária  (tse.jus.br) 

 Nome dos responsáveis pela movimentação da conta com 

endereço atualizado (comprovantes de endereço) 
 

obs! confiram os dados/documentos com antecedência,  evitem 

atrasos no início da campanha! 
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É obrigatório que os partidos abram a conta “Doações de Campanha”?  
 
Até que data essa conta bancária de campanha deve ser aberta pelos 
PARTIDOS? 
 
Todos os candidatos são obrigados a abrir a conta de campanha? Em 
que momento essa conta específica deve ser aberta pelos 
CANDIDATOS? 
 

O candidato que você assessora ouviu falar que tem de ter um 
depósito mínimo de recursos próprios na conta bancária de 
campanha, isso procede? 
 
O banco pode cobrar taxas ou tarifas nessa conta? 
 

O Partido resolveu doar recursos do fundo partidário para candidatos 
majoritários e proporcionais. Em que conta deverão ser  depositados  
esses recursos? Os candidatos que receberem esses recursos devem 
emitir recibos eleitorais? 
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RECIBOS 

ELEITORAIS 
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RECIBOS ELEITORAIS   

São documentos oficiais que tornam legítima a 

arrecadação 
 

 serão emitidos pelo sistema: SPCE 
 

 devem ser emitidos para todos os recursos 

recebidos: 

         - financeiros 

           - estimáveis em dinheiro 

      - arrecadados pela internet 

- mesmo que seja do próprio candidato 
 

 Porém, há 3 exceções: 
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RECIBOS ELEITORAIS 

Não será mais necessário emitir recibo eleitoral para: 
 
 

 cessão temporária de bens móveis: 
- até R$ 4.000,00 por cedente  

 

 doações estimáveis entre candidatos e partidos,  
   nos casos de: 

- uso comum de sedes 
- material de propaganda conjunto  

 
 

M A S,  A T E N Ç Ã O ! ! !  
 
 
 

- registra a despesa nas contas de quem arcou com os custos  e 
- registra o rateio dessas doações estimáveis nas prestações  
  de contas dos candidatos beneficiados com essas doações! 

 



RECIBOS ELEITORAIS 

 É obrigatório também para os depósitos realizados 
diretamente na conta bancária de campanha, em 
qualquer montante! 
 

 Os candidatos a vice se decidirem arrecadar, utilizarão 
os recibos do candidato a prefeito 
 

 Haverá advertência impressa nos recibos sobre o 
percentual permitido para doação e multa pelo excesso  
 

 Devem ser emitidos na ordem cronológica 
 

 Concomitantemente ao recebimento da doação 
 

 Devem ser informados ao TSE - via SPCE - em até 72h 
após o crédito da doação na conta bancária de 
campanha. 
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Exercícios 

O candidato que vc assessora acabou receber seu CNPJ, e já está 

louco para começar a campanha. Pegou seu CPNJ e foi a uma 

gráfica mandar fazer santinho, material de campanha. Que 

orientações deve dar a ele?  

 

Outro candidato mora num município com menos de 20 mil 

eleitores e está com dúvidas: tem que abrir a conta bancária de 

campanha? ele afirma que nunca precisou dessa conta. E aí?  

 

Num outro município, há candidatos também com dúvidas, pois lá 

não possui agência bancária, e eles não sabem o que fazer? 

Disseram que não necessitava de abertura de conta para a 

campanha, tal informação procede?  

 

Esse candidato lembrou-se que tem restrições em seu nome, está 

com o nome sujo, o que fazer? Pensa que o melhor é não ir ao 

banco falar sobre a conta ou, pensa até mesmo, em desistir da 

campanha. Será? 
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José da Silva, candidato a vereador, bem relacionado com o partido, 

soube que receberá recursos financeiros para sua campanha. 

Que cuidados esse candidato deve ter antes de receber essa doação 

do partido?  

 

Maria José, candidata, já soube que o partido vai repassar recursos do 

fundo partidário para ela utilizar em sua campanha? Que providências 

ela tem de tomar? 

 

Felipe da Silva já sabe que a campanha dele será só no “boca a boca”, 

“corpo a corpo”, distribuindo santinhos recebidos do partido, e afirma 

que não precisará abrir conta bancária para a campanha, pois não 

utilizará recursos financeiros. Que orientação vc daria a esse 

candidato? 

 

O partido que você assessora possui recursos na sua conta ordinária 

(conta “outros recursos”) e te avisa que vai repassar esses recursos 

para as campanhas dos candidatos. Quais cuidados deve-se ter nesse 
repasse? 
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ARRECADAÇÃO 

DE CAMPANHA 
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PRAZO PARA  

RECEBER DOAÇÕES 

a partir: 

 do registro do candidato,  

 da abertura da conta bancária específica com CNPJ de 
campanha e 

 da emissão dos recibos eleitorais - instalação SPCE  
 

até: a data da eleição 
 

 Obs! Se houver dívidas, pode arrecadar até a data da 

apresentação das contas. 
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NOVOS LIMITES E 

VEDAÇÕES DE DOAÇÕES 
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LIMITES DE DOAÇÕES  

PARA AS CAMPANHAS 

 

 Pessoas Físicas:  

   -  até 10% dos rendimentos brutos recebidos no ano 
anterior à eleição - para doações financeiras 

 

   -  até R$ 80.000,00 - cessão gratuita de bens móveis ou 
imóveis de propriedade do doador, apurados 
conforme o valor de mercado. 

 

 

 

 

 

 Pessoas Jurídicas: vedadas 
 

 
 

 

 Recursos Próprios do Candidato:  

    até o limite de gastos estabelecido pelo TSE 
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LIMITES DE DOAÇÕES 
 

 Pessoas Físicas:  

    O doador isento de apresentar Declaração de Ajuste 
Anual de Imposto de Renda: 

    limite de doação = limite de isenção (10% de R$ 
28.123,91  = R$ 2.812,39 

 

    Atenção! São diferentes*: 

    rendimento  R$ 0,00     =/=     rendimento isento 
 

    Obs 1  -  Prestação de contas retificadora  apresentada à 
SRFB será considerada na aferição do limite de doação do 
contribuinte.  

 

    Obs 2  - Mesmo durante as prestações parciais, o Juiz 
poderá determinar quebra de sigilo, se houver suspeita de 
extrapolação do limite de doação. 
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    Se o limite de doação for 
ultrapassado: 

 

  - o doador pagará multa no 
valor de 5 a 10 vezes a 
quantia doada em excesso 

 

  - inelegibilidade para o 
doador por 8 anos 

LIMITE ULTRAPASSADO 

  - candidato pode responder por abuso do poder 
econômico. 

 

  - Ministério Público pode representar até 31/12/17 
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EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 
 

O candidato Mario Cesar, em reunião partidária, soube que 

receberá algumas doações: o partido informou que repassará um 

recurso financeiro, oriundo do Fundo Partidário, assim como o 

candidato majoritário, que também disse que fará doação para sua 

campanha.  

 

Além desses, estava também nessa reunião, o proprietário de uma 

gráfica, que sempre participou das campanhas, e que, por sinal, 

tem dúvida se poderá doar só os santinhos ou recurso financeiro. 

E aí, pode ou não pode? 

 

Em que conta todas essas doações devem ser depositadas?  

Todas são fontes permitidas?  

Existe algum limite a obedecer para efetivar essas doações?  

Esses casos necessitam da emissão do recibo eleitoral? 
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FONTES DE  

ARRECADAÇÃO 
 

   recursos próprios do candidato 

  doações de partidos políticos* 

 doações de outros candidatos 

  receita da venda de bens  

  receita da promoção de eventos  

  receita de aplicação financeira dos recursos de campanha 

  doações financeiras de pessoas físicas 

  doações estimáveis em dinheiro de pessoas físicas 
 

 

 * oriundas de pessoa física, fundo partidário, contribuição de filiado, 
comercialização e eventos de arrecadação para campanhas 
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DOAÇÕES ESTIMÁVEIS  

EM DINHEIRO 
 

Exemplos:  

Bens: empréstimo de salas, veículos, equipamentos etc 

Serviços: distribuição de panfletos, advogado, contador, serviços 
de informática, motorista etc 
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Os bens estimáveis fornecidos pelo próprio 
candidato: 
 
- deverão integrar o seu patrimônio em período 
anterior ao pedido de registro da candidatura.  
 

ATENÇÃO! 
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Os bens e/ou serviços estimáveis doados por 
pessoas físicas devem constituir produto de seu 
próprio serviço ou de suas atividades econômicas. 
 
No caso dos bens permanentes, deverão integrar 
o patrimônio do doador.  

BENS E SERVIÇOS DOADOS 

 POR PESSOA FÍSICA 
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EMPRÉSTIMOS 

CONTRAÍDOS 

 
 

    Atenção! Candidatos e partidos não podem 
utilizar, como se fossem recursos próprios, 
recursos obtidos mediante empréstimos 
pessoais, que não tenham sido contratados em 
instituições financeiras ou equiparadas, 
autorizadas pelo Bacen. 
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EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS 
 

 

 

   Empréstimos contraídos pela pessoa física do 
candidato, em instituições financeiras, para utilização 
na campanha, como recursos próprios: 

 

 

 

- devem estar caucionados por bem que integre seu 
patrimônio no momento do registro de candidatura 
 

- não podem ultrapassar sua capacidade comprovada de 
pagamento, 
 

- decorrente de sua atividade econômica, 
 

 -  não podem ser quitados com recursos da campanha.  
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FORMAS DE ARRECADAÇÃO 

As doações feitas por pessoas físicas deverão ser 

por meio de:  
 

 

 transações bancárias c/ identificação doador  
 

 

 doação ou cessão temporária de bens e/ou 

serviços estimáveis em dinheiro: 
 

 

 

- com demonstração da propriedade do bem  

- ou que é o responsável direto pela prestação do 

serviço 
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DOAÇÕES FINANCEIRAS - $$$ 

 

ATENÇÃO!!! 
 

Doações financeiras iguais ou superiores a              

R$ 1.064,10 - só mediante transferência eletrônica 

entre contas bancárias do doador e candidato. 
 
     Obs! O disposto também se aplica a hipóteses de: 

- doações sucessivas  

- realizadas por um mesmo doador  

- em um mesmo dia. 
 

 

Doações recebidas em desacordo com essa norma, 

não podem ser utilizadas, devem ser restituídas ao 

doador ou recolhidas ao Tesouro Nacional, se for 

doador desconhecido. 
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DOAÇÕES DO PARTIDO 
 

   As doações do partido serão contabilizadas 

nas contas eleitorais com identificação do 

doador originário. 

 

 

 

 

 
  Se for constatado que o recurso é de fonte 

vedada, todos os beneficiários serão 

responsabilizados solidariamente.   
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ATENÇÃO! 
 

Recursos auferidos em anos anteriores: 
 

- devem ser identificados como reserva ou saldo de 
caixa nas prestações de contas anuais das agremiações - 
que serão apresentadas em abril/16. 
 

Obs! Somente poderão ser utilizados na campanha 
recursos de anos anteriores, tanto do Fundo Partidário 
quanto de pessoas físicas, se compuserem a reserva ou 
o saldo de caixa do partido. 

DOAÇÕES DO PARTIDO 
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EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 
 

• Partido Político pode doar aos candidatos serviço e produto 
contratado por ele? 

 

      Exemplo:  

 

     - Partido manda fazer material impresso para 2 candidatos 
(dobrada) e faz uma doação estimável aos candidatos, 

    -  aluga carro e doa em cessão temporária, 

    -  aluga computadores e doa em cessão temporária 

           

               Isso tudo pode ou não pode? Como contabiliza? 

               Emitem recibo eleitoral? 
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DOAÇÕES PELA 

INTERNET 
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DOAÇÕES PELA INTERNET 

• permitido para candidatos e partidos, 

• tem que desenvolver o site 

• contratar instituição financeira ou credenciadora de 
cartões, 

• só o titular do cartão pode doar, identificado com CPF 

• por meio cartão de crédito/débito, 

• efetivar o crédito na conta específica até a data da 

eleição 

• com emissão do recibo eleitoral, dispensada apenas a 
assinatura do doador   
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COMERCIALIZAÇÃO E 

EVENTOS DE ARRECADAÇÃO 
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Providenciar: 
 

 

 comunicação prévia e formal  
 
 

 à Justiça Eleitoral 
 

 com antecedência mínima de 5 dias úteis 

 

 Poderá  haver fiscalização da JE. 

 

 

COMERCIALIZAÇÃO 

E EVENTOS 
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COMERCIALIZAÇÃO 

E EVENTOS 

 

 

ATENÇÃO! 
 

 

 esses recursos são considerados doações, 
 

 estão sujeitos aos limites legais (somente de 
pessoas físicas!)  
 

 deve-se emitir recibos eleitorais individualizados, 

independente do valor. 
 

 todos os gastos pertinentes deverão ser 

comprovados por documentação idônea. 
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  o montante bruto dos recursos arrecadados deverá 

ser depositado na conta bancária específica de 

campanha, antes da utilização 
 

 

  é obrigatória a emissão de recibos eleitorais  

 
 a identificação dos doadores 
 
 

  toda documentação comprobatória deverá ser 

mantida à disposição da Justiça Eleitoral. 

COMERCIALIZAÇÃO 

E EVENTOS 
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Questão: 

O Partido realiza um evento no mês de maio/16, um jantar a R$ 
5.000,00 o convite. Conseguiram vender convites para 100 
pessoas, o que totalizou uma arrecadação bruta de R$ 500.000,00. 

Durante a campanha, no mês de setembro, este Partido faz uma 
doação de R$ 300.000,00 para um candidato. 
  

=>  Neste caso:  

- Que informações o Partido precisa prestar ao candidato 
beneficiado com essa doação, no mês de setembro? 
 

-  Quem comprou o convite torna-se um doador de campanha? 
Está sujeito a algum limite quando compra esse convite? 
 

- Mesmo o evento sendo realizado bem antes da campanha, são 
tratados como doações para a campanha? 



FONTES VEDADAS 

 

DOAÇÕES PROIBIDAS 
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FONTES VEDADAS  

É proibido a partidos e a candidatos, 

receberem: 
 

- direta ou indiretamente, 

- em dinheiro ou doação estimável, 

- inclusive de publicidade de qualquer espécie,  

- procedente de:          => 
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FONTES VEDADAS  

  pessoa jurídica 
 

 qualquer origem estrangeira 
 

 pessoa física que exerça atividade comercial 
decorrente de concessão ou permissão pública 

 
Obs! Lei 9096/95 - não podem doar 
para partidos políticos pessoas que  
detenham cargo comissionado  
ou que detenham cargo de  
chefia ou direção em órgão público!  
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FONTES VEDADAS 

Tão logo se perceba o recebimento de doações de 
fontes vedadas, o valor deve ser devolvido ao doador, 
sendo vedada a utilização, ainda que parcial. 
 

A utilização de recursos recebidos de fontes vedadas, 
mesmo que parte deles, constitui irregularidade 
insanável e causa a desaprovação das contas, ainda 
que o valor seja restituído. 
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RECURSOS DE ORIGEM 

NÃO IDENTIFICADA - RONI 
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O QUE É RONI?  

É aquele recurso: 
 

• sem identificação do doador 

• sem identificação do doador originário 

• CPF seja inválido 

• CNPJ inválido (qdo o doador for candidato ou 

partido)  
 

 

 não poderão ser utilizados; 
 

 

 deverão ser recolhidos* ao Tesouro Nacional, tão 

logo seja constatado (*se for depois - correção monetária) 
 

 ou no prazo de até 5 dias do trânsito em julgado 

da decisão final, caso seja apurado no exame. 
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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
Sr. Ari teve 70 mil de rendimentos no ano anterior ao da 
eleição. Resolveu doar 7 mil ao seu cunhado candidato e 
também resolveu emprestar suas 6 salas comerciais na Av. 
Paulista e na Av Faria Lima, para utilização, durante toda a 
campanha, a outros amigos candidatos, avaliadas ao valor 
de mercado, na pesquisa com imobiliárias, de R$ 10 mil ao 
mês, cada uma. Tudo ok com as doações do Sr. Ari? 
 
Qual o limite de doação de recursos do próprio candidato 
para aplicar na campanha? 
 
 

Se o partido receber recursos de fonte vedada e repassá-los 
aos candidatos quem será punido?  
 
 

Com quanto tempo de antecedência a Justiça Eleitoral deve 
ser informada da realização de um jantar de arrecadação? 
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Miguel, taxista, quer doar para a campanha de seu amigo Lucas. 
Miguel está com sua permissão regular e consta declarado em seu 
imposto de renda rendimentos brutos de R$ 250.000,00. Como 
pessoa física, quanto Miguel poderá doar ? 
  

O candidato que você assessora quer realizar um evento para 
arrecadar recursos para a campanha. E para realizar esse evento 
ele conseguiu de um amigo, o empréstimo do local, sem custos, 
para realizar esse evento. Qual orientação que você daria a esse 
candidato? 
  

O Partido resolveu ajudar na campanha de seus candidatos e 
contratou 4 pessoas para trabalharem na prestação de contas de 2 
candidatos. Ajudou também mandando confeccionar material de 
propaganda conjunto para eles. Os candidatos devem emitir 
recibos eleitorais para essas doações?  
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Quando o candidato doa para ele mesmo deve emitir recibo 
eleitoral? 
  

 

O candidato recebeu em doação um veículo e decidiu vendê-lo 
para aplicar os recursos na campanha. Ricardo quer comprar esse 
veículo. Quais os cuidados Ricardo tem que ter em relação a essas 
operação? Qual providência o candidato terá que tomar? 
  

 

João fez 1 depósito identificado no caixa em favor da campanha 
de Miguel, no valor de R$ 1.000,00. No mesmo dia João decide 
fazer mais um depósito no valor de R$ 600,00. Qual a providencia 
que o candidato Miguel deverá tomar, visto que ambos os 
depósitos já foram feitos? 



GASTOS DE 

CAMPANHA 
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 APÓS 
 

 

 registro de candidatura 

 CNPJ de campanha 

 abertura da conta bancária 

 recibos eleitorais - SPCE 

PERÍODO PERMITIDO 

PARA DESPESAS 

ATÉ  
 

 o dia da eleição  
 

 ATENÇÃO! 
 

 

 Os gastos se efetivam na data da contratação, 

independente da data do pagamento e devem ser 

registrados na prestação no ato da contratação! 
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EXCEÇÃO GASTOS 

    A partir de 20/7/2016 (observada a data da convenção), 

candidatos e partidos poderão realizar contratações 

para a preparação da campanha, instalação física, 

desenvolvimento de sites, desde que: 
 

 não haja desembolso financeiro  

 tudo seja devidamente formalizado 

 os gastos só se efetivem depois de cumpridos os 

requisitos preliminares (CNPJ/conta/recibo-SPCE) 
 
 

     Exemplos: carpinteiros, eletricistas, pedreiros, pintores, letreiros, 

demais profissionais do ramo de construção e reforma, aquisição ou 

locação de computadores, material de escritório, locação do comitê de 

campanha ETC. 
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 São gastos eleitorais sujeitos a registro e  limites: 
 

• material impresso de qualquer natureza (atenção p/ tamanhos) 

• propaganda e publicidade direta ou indireta 

• aluguel 

• transporte 

• postagem 

• instalação e manutenção comitês eleitorais 

• remunerações e gratificações, pessoal 

• despesas com carros de som 

• comícios ou eventos 

• programas rádio, TV ou vídeo, inclusive a propaganda gratuita 

• pesquisas, testes pré-eleitorais 

• despesas com criação e manutenção sites 

• multas aplicadas até as eleições 

• jingles, slogans e vinhetas 

• doações para outros partidos e/ou outros candidatos    => 
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MATERIAL IMPRESSO 

    A impressão de todo o material de 

campanha eleitoral deve indicar: 
 

CNPJ/CPF de quem confeccionou 

CNPJ/CPF de quem contratou/pagou 

 tiragem 
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LIMITES PARA GASTOS COM PESSOAL 

 
  

Para partidos e candidatos:   
 

- a contratação direta ou terceirizada de pessoal  
- para militância e mobilização de ruas nas campanhas  
- deverá observar limites que serão estabelecidos TSE (junho/16)  
 

(critérios art. 100-A da Lei 9504/97 - até 30 mil eleitores 1% eleitorado pref/ se > 
30 mil, +1 p/ cd 1000 q exceder os 30 mil // 50% para vereadores] 
 

Não se incluem nesses limites:  
- militância não remunerada 

- pessoal contratado para apoio administrativo, operacional 

- fiscais e delegados credenciados para as eleições  

- advogados dos candidatos, partidos, coligações  

 

Obs: a contratação de pessoal pelos diretórios municipais é 

vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. 
 

 

(as contratações para serviços de campanha não geram vínculo empregatício)   
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GASTOS LIMITADOS  

  

  
 
 

 
 

 
 

  

Limites em relação ao total dos gastos contratados* 
para a campanha:   
 
 10% - alimentação do pessoal que presta serviços às 
candidaturas 
 
 20% -    aluguel de veículos automotores 
 

 
* gastos contratados são aqueles que são pagos  
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CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA 
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Instrução Normativa 872/2008 - Receita Federal do 
Brasil: 
 
Candidatos: não precisam efetuar recolhimento 
previdenciário – caberá ao próprio prestador de 
serviço efetuar o recolhimento. 
 
Partidos: deverão  efetuar o recolhimento 
previdenciário. 

CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA 
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FORMAS PERMITIDAS 

DE GASTOS 
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  cheque nominal ou  
 

  transferência bancária 
 

  identificando CPF/CNPJ do beneficiário 
 

Mas há exceção:  Fundo de Caixa   

FORMAS PERMITIDAS 

DE GASTOS 
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PEQUENAS DESPESAS 

     Para o pagamento de despesas de pequeno 

valor - até R$ 300,00 - poderão o candidato e 

o partido político constituir fundo de caixa 

em dinheiro:  
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PEQUENAS DESPESAS 

 R$ 300,00 - valor limite da despesa 

Partidos:  saldo máximo R$ 5.000,00, desde que não ultrapasse 
2% dos gastos contratados (o que for menor).  

Candidatos: saldo máximo R$ 2.000,00, desde que não 
ultrapasse 2% do limite de gastos (o que for menor). 

O valor pode ser recomposto mensalmente, para ambos. 

Obs! É vedado o fracionamento da despesa ou do documento 
comprobatório para adequação ao referido limite. 

Atenção! Somente após transitar pela conta bancária de 
campanha e tudo amparado com documentação 
comprobatória, emitida na data da realização da despesa. 
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DESPESAS OBRIGATÓRIAS 

 

 

O advogado e o profissional habilitado em 

contabilidade são despesas obrigatórias nas 

prestações de contas. 

  

 

 

 

 

 

Se forem doadas, deverão ser contabilizadas como 

receita estimável, observando o  valor de mercado. 
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O  PROFISSIONAL  HABILITADO  

  EM CONTABILIDADE  DEVE: 
 

- acompanhar as receitas e despesas, 

- desde o início da campanha, 

- realizando os registros contábeis pertinentes, 

- auxiliando candidatos e partidos na elaboração da 
prestação de contas, 

- observando a legislação eleitoral e as normas do 
Conselho Federal de Contabilidade 

- devendo assinar a prestação de contas. 
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Resolução TSE nº 23.470/16 
 

 

Altera a redação do § 1º do art. 29 da Res. 23.463/15: 
 

 Art. 29. [...] 

§ 1º As contratações de serviços de consultoria jurídica e de 

contabilidade prestados em favor das campanhas eleitorais deverão 

ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha e 

constituem gastos eleitorais que devem ser declarados de acordo 

com os valores efetivamente pagos. 
  

Foi inserido o § 1º-A no art. 29, nos seguintes termos: 

Art. 29. [...] 

§ 1º-A Os honorários referentes à contratação de serviços de 

advocacia e de contabilidade relacionados à defesa de interesses de 

candidato ou de partido político em processo judicial não poderão 

ser pagos com recursos da campanha e não caracterizam gastos 

eleitorais, cabendo o seu registro nas declarações fiscais das 

pessoas envolvidas e, no caso dos partidos políticos, na respectiva 
prestação de contas anual. 
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VOTO 
 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator):  
 

Senhor Presidente, nos termos do que encaminhado aos membros, 

submeto ao Plenário proposta de alteração do § 12 do art. 29 da 

Resolução n2 23.463/2015, que dispõe sobre a arrecadação e os 

gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a 

prestação de contas nas eleições de 2016, explicitando que apenas 

os serviços de advocacia administrativa/consultiva constituem 

gastos de campanha que devem compor a prestação de contas 

eleitoral, nos termos do que decidido por este Tribunal ao julgar o 

AgR-REspe n2 773-55/SE, da relatoria do Ministro Henrique Neves. 
 
 

Destaco, por oportuno, que a redação do citado dispositivo 

também estabelece que as contratações de serviços de 

contabilidade e de consultoria jurídica prestados no curso da 

campanha constituem gastos eleitorais, portanto excluídas as 

contratações realizadas após o pleito e desvinculadas da 

campanha eleitoral já finda, por exemplo, aquelas relativas à 

apresentação da prestação de contas eleitorais 



 

Mesmo nas  

PRESTAÇÕES DE CONTAS SIMPLIFICADAS  

é obrigatória a presença do contador! 

 

 

 

 

 

Técnico em Contabilidade pode assinar as 
Prestações de Contas Eleitorais normalmente 

84 



PRESTAÇÃO 

 DE CONTAS 

 

- o candidato pode administrar financeiramente sua 
campanha, ou se quiser, pode designar um administrador 
financeiro.  

- o candidato não pode alegar ignorância sobre as 
irregularidades detectadas em suas contas apresentadas. 

- se houver administrador financeiro, este responde 
solidariamente pelas informações prestadas. 
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DÍVIDAS OU SOBRAS 

DE CAMPANHA 
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DÍVIDAS DE 

CAMPANHA 

  
Se o candidato finalizar a campanha com  dívidas e não 
conseguir pagar até o dia da eleição, pode arrecadar até 
o dia da entrega da prestação de contas (1º/11/16) 
 
Se não conseguir quitar tudo até esta data, a direção 
nacional decide se assume a dívida ou não. 
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DÍVIDAS DE CAMPANHA 

 poderão ser assumidas pelo partido  

 por decisão do órgão nacional 

 com cronograma para pagamento e quitação até a 

data da prestação de contas subsequente para o 

mesmo cargo 

 com origem, valor e anuência expressa dos 

credores 

 indicação da fonte dos recursos que quitarão o 

débito 

 o partido passa a responder solidariamente com o 
candidato              => 
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DÍVIDAS DE CAMPANHA 

Os valores arrecadados para quitação dos débitos de 
campanha devem: 

 transitar pela conta “Doações para Campanha” do partido 

 respeitar os limites de doações (base: ano anterior ao da 
eleição)  

 respeitar as fontes lícitas de arrecadação 

 a conta bancária de campanha do candidato só poderá ser 
encerrada após a quitação de todos os débitos (*) 

Obs: os valores deverão constar das prestações de contas 
anuais dos partidos, até a integral quitação dos débitos. 

Dívidas dos órgãos partidários não precisam autorização da direção 
nacional, mas tem de observar tudo que foi acima descrito.  
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SOBRAS DE CAMPANHA 

     
 

 

   diferença positiva  

entre receitas/despesas 
 
 

  bens e materiais  

permanentes  

adquiridos 

ou recebidos  

pela campanha 
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SOBRAS DE CAMPANHA  
 
 
 

As sobras de campanha deverão ser: 
 

- transferidas para o partido na circunscrição do 
pleito, conforme a origem dos recursos,   
 

- até a data da apresentação das contas,  
 

-e o comprovante deverá ser juntado à prestação de 
contas. 
 

Obs! Cuidado com o registro do bem na campanha – 
cessão, doação, cessão temporária 
 

Atenção! As sobras financeiras de recursos do Fundo 
Partidário deverão ser restituídas ao partido na 
conta bancária específica do Fundo! 
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FISCALIZAÇÃO 
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Durante todo o processo eleitoral, a Justiça Eleitoral 
poderá: 
 
 

- pesquisar despesas e doações junto a  fornecedores 
e doadores de campanha (circularização) 
 

- fiscalizar eventos de arrecadação 
 

- fiscalizar gastos com propaganda  
 
 
 

- fiscalizar comitês de campanha 
 
 
 

- fiscalizar diretórios partidários  

FISCALIZAÇÃO 
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A Secretaria da Receita Federal e as secretarias 
municipais de Finanças encaminharão ao TSE, arquivo 
eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas 
relativas ao fornecimento de bens e serviços para 
campanhas eleitorais.  
 

 

Obs: Doadores e fornecedores no curso da campanha 
também poderão informar, voluntariamente, à Justiça 
Eleitoral sobre gastos e doações a candidatos e 
partidos.   

CONVÊNIOS DE 

FISCALIZAÇÃO 
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mais 
exercícios 
de fixação 
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• Que cuidados deve-se ter com os extratos bancários? 
 
• Quem pode fazer doações de campanha? Até que limite? 
 
• Que cuidados o PARTIDO deve ter antes de realizar doações 
para as campanhas eleitorais?  
 
• Onde serão obtidos os recibos eleitorais? 
 
• Sr. João emprestou seus veículos para a campanha, no valor 
total de R$ 3800. Deve ser emitido recibo eleitoral para essa 
doação estimável? Deve lançar na prestação de contas? 
 
• Doações de santinhos, dobradinhas, do partido para 
candidatos, emite recibo eleitoral? Contabiliza na prestação 
de contas de quem?  
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• Doações recebidas dos partidos devem ter identificação do 
doador originário (identificação da origem) ou basta apontar 
que a doação veio do partido?  
E se não tiver essa identificação, o que acontece com esse 
recurso? 
 
• Pessoa física ISENTA de apresentação da Declaração Anual 
de Ajuste do Imposto de Renda pode doar?  Até que limite? 
 
• Doador com rendimentos igual a zero, ou seja, pessoa física 
que não teve rendimentos em 2015, pode doar?  
 

 

• Se o limite de DOAÇÃO for ultrapassado, qual o valor da 
multa? Quem paga essa multa?  
 
 

• Se o limite de GASTO for ultrapassado, qual a penalidade? 
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Ao perceber que foram recebidos recursos de fontes vedadas ou 
um RONI, que providências tomar? 
 

Doações financeiras recebidas devem ser informadas ao TSE para 
divulgação na internet em que momento? 
 

Despesas com alimentação de pessoal, tem limite? Qual? 
 
Despesa com aluguel de carro tem limite? Qual? 
 
A prestação de contas pode ser entregue sem despesa ou doação 
de contador e advogado?  
 
D. Maria emprestou a garagem de sua casa para servir de comitê 
de campanha para um candidato a vereador, no valor de R$ 3000 
para toda a campanha. É necessário emitir recibo eleitoral para D. 
Maria? 
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PRESTAÇÃO DE  

CONTAS DE CAMPANHA 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS  

DURANTE A CAMPANHA 

Candidatos e partidos (*) são obrigados a informar as 
doações financeiras em até 72 horas  a partir da data 
do crédito na conta bancária de campanha! 

 

 com identificação de doador  

 e do valor recebido 

 pelo SPCE 

 divulgação TSE - internet  
 

 

(*) [art 43 da Res 23.463/15 menciona ‘coligações’ (!?)] 
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RELATÓRIO DE  

CONTAS PARCIAIS 
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RELATÓRIO PARCIAL 

  de 9 a 13/09/2016 – prestação parcial 

 com toda a movimentação até o dia 08/09 

  todos os candidatos e partidos políticos (*)  

  exclusivamente por meio do SPCE - internet 

  de toda movimentação da campanha,        
financeira e estimável, receitas e despesas 

 TSE divulgará no dia 15/09 na internet   

 

 

OBRIGATÓRIO - MESMO QUE NÃO TENHAM  
ARRECADADO OU REALIZADO GASTOS DE CAMPANHA! 

 

(*) [art 43 da Res 23.463/15 inclui ‘coligações’ (!?)] 
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OMISSÃO PRESTAÇÃO  

DE CONTAS PARCIAL 

  PENALIDADES 

- A ausência de prestação de contas parcial caracteriza 

grave omissão de informação, que poderá levar à 

desaprovação das contas finais.  

- A prestação de contas parcial que não corresponda à 

efetiva movimentação de recursos ocorrida até a data 

da entrega, caracteriza infração grave, a ser apurada no 

exame final. 

Obs:  

Após o prazo, só serão aceitas apenas retificadoras. 
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PRESTAÇÃO DE  

CONTAS FINAL 
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 PRESTAÇÃO DE CONTAS 
  

SPCE 2016 - é obrigatório 

Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 
 

 

 

 

Disponibilizado nos sites do TSE e dos 

Tribunais Regionais. 
 
 

Atenção!! Observe sempre  

a versão atualizada do programa 
 

 

 

 

 

(a atualização costuma ser automática,  

mas é bom ficar atento!) 
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PRAZOS 

  1º TURNO:  

    até 19h00  

    de 1º/11/16 

 

 

 

 

  2º TURNO:  

    até 19h00 

    de 19/11/16 
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  TODOS os candidatos que requereram o registro de 

candidatura: 

  deferidos 

  indeferidos  

  renúncias 

  substituídos 

  substitutos 

  falecidos (por meio do partido ou 
administrador financeiro) 
 

Obs: as contas do candidato a prefeito englobam as do vice.* 

 QUEM DEVE PRESTAR CONTAS? 
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 QUEM DEVE PRESTAR CONTAS? 
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  Também prestarão contas eleitorais: 
 

  - Os órgãos partidários, em todas suas esferas, ainda 

que constituídos sob a forma de comissão provisória:  

• nacional - TSE 

• estadual, distrital - TRE 

• municipal - Zona Eleitoral 
 

  -  Balancetes mensais de junho a dez/16 – revogado 13.165/15! 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

SIMPLIFICADA - SPCE 

 

 

 

  municípios com menos de 50 mil eleitores 

    - qualquer movimentação financeira declarada  

 

 municípios com 50 mil eleitores ou mais 

    - movimentação financeira* de no máximo R$ 20 mil 

 
* total das despesas contratadas 

___________________________________________ 
 

 

 

  PCS = deve conter a identificação de todas as  

doações e doadores, despesas e fornecedores,  

valores, sobras ou dívidas 
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CONTAS INTEMPESTIVAS 

Atenção! Contas eleitorais apresentadas após 

serem julgadas como “não prestadas”, não 

serão objeto de novo julgamento. 
 
 

O candidato permanecerá inelegível até o final 

do mandato para o qual concorreu. 
 
Obs: efeitos perduram até que as contas sejam 

apresentadas  
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INADIMPLÊNCIA 

  O partido político que não apresentar as contas 

eleitorais: 
 

   - perderá o direito do recebimento da cota do 

fundo partidário do ano seguinte ao do julgamento 

das contas,  
 

   - sem prejuízo de responderem os candidatos 

beneficiados por abuso do poder econômico. 
 

   - os dirigentes partidários podem ser   

responsabilizados pessoalmente em processos 

específicos instaurados nos foros competentes. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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QUE DOCUMENTOS DEVEM 

SER APRESENTADOS NA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS? 
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PROTOCOLO 

 

A prestação de contas será encaminhada à Justiça Eleitoral 
pela internet. 
 

 

O sistema emitirá o “Extrato da Prestação de Contas”, que 
deverá ser impresso*, assinado e: 
 
 

- juntamente com os documentos que a acompanham (=>) 
 
 

- deverá ser protocolado no órgão competente. 
 
 

Apenas após a certificação do número de controle será 
gerado o recibo de entrega. 
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QUE DOCUMENTOS  

APRESENTAR? 
 

 

- documento impresso e assinado com número de 

controle (“extrato da prestação de contas” - SPCE); 
 

 

-  extratos bancários das contas de campanha, inclusive 

da conta específica do Fundo Partidário, quando for o 

caso; 
 
 

-  comprovantes de recolhimento (depósitos ou 

transferências) à respectiva direção partidária das sobras 

financeiras de campanha; 
 
 

- documentos  fiscais que comprovem a regularidade dos 

gastos eleitorais realizados com recursos do fundo 

partidário;                                            => 
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QUE DOCUMENTOS  

APRESENTAR? 

(Continuação...) 
 

- declaração firmada pela direção partidária comprovando 

o recebimento das sobras de campanha constituídas por 

bens e/ou materiais permanentes, quando houver; 
 
 

- termo de assunção de dívida pelo partido, com todos os 

documentos; 
 
 

- instrumento de mandato para constituição de advogado;  
 
 

- comprovantes de devolução de recursos de fontes 

vedadas ou GRU de fontes não identificadas; 
 
 

- notas explicativas, com justificativas pertinentes, se for 

o caso. 

    116 



ETAPAS 

1) entrega das contas 

2) publicação/impugnação – 3 dias 

3) diligências – 72 hs 

4) análise técnica – 72hs 

5) contas retificadoras – 72hs 

6) manifestação Ministério Público – 48hs 

7) Julgamento – 72hs 

8) Recursos – 3 dias 

9) investigação Judicial – 15 dias       
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JULGAMENTO 
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JULGAMENTO DAS CONTAS 
 

 aprovação, quando estiverem regulares; 
  

 aprovação com ressalvas, quando as irregularidades não 
comprometerem as contas; 

 

 desaprovação, quando as falhas comprometerem a 
regularidade das contas; 
 

 não prestação, quando: 

     -  as contas não forem apresentadas dentro dos prazos, 

     - não forem apresentados os documentos solicitados, 
     - não forem atendidas as diligências, impedindo a análise da 

movimentação dos recursos financeiros,  
     - não forem reapresentadas as contas, por problemas na 

numeração do extrato das contas.  
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DESAPROVAÇÃO 

DAS CONTAS 
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DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS 

DOS CANDIDATOS 

   Remessa de cópia de todo o processo ao Ministério 

Público Eleitoral, que poderá promover: 
 

 

 recurso contra a expedição do diploma 
 
 

 ação de impugnação do mandato eletivo 
 

 

 

 ação de investigação judicial eleitoral por uso 
indevido, desvio ou abuso de poder econômico 
e/ou poder de autoridade 
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    -  perderá o direito ao recebimento da cota do 

Fundo Partidário no ano seguinte ao trânsito em 

julgado da decisão.  
 

    - os dirigentes partidários podem ser 

responsabilizados pessoalmente em processos 

específicos instaurados nos foros competentes. 
 

    -  os candidatos beneficiados podem responder por 

abuso do poder econômico e outras sanções 

cabíveis. 
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DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS 

DOS PARTIDOS 



 

GUARDA DOS 

DOCUMENTOS 
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GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

   - Partidos políticos, candidatos e doadores 

devem manter a documentação relativa às 

doações realizadas até 31/12/17  
 

   - Os documentos referentes aos gastos devem 

ser guardados por 180 dias após a data da 

diplomação. 
 

 

    => Estando pendente de julgamento qualquer 

processo judicial relativo às contas: 
 

 

   - a documentação deverá ser conservada até a 

decisão final. 
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“O candidato majoritário pensa em fazer santinhos em dobradinha com 

os vereadores, nesse caso ele vai pagar....  

Logo o gasto só irá figurar na prestação dele.  

Isto está correto?   

 

Como o limite de gastos está bem restrito, o partido pode fazer e 

distribuir ao majoritário e aos vereadores e não impactar na prestação 

do prefeito. Este raciocínio está correto?  

 

O mesmo pode ocorrer com o advogado e o contador.... O partido fará 

um "pacote" para todos e arcará com as despesas.... Porém, neste caso, 

o valor entrará também na prestação dos candidatos, como doação 

recebida do partido, certo?....  

 

E se esses profissionais doarem seus serviços ao partido, este poderá 

também doar aos candidatos, procede?  

Nesse caso, terá de ter a identificação da origem, correto?  

E os limites deverão ser respeitados, dos doadores, certo? No caso, de 

receita estimável, certo?  
 

Meu raciocínio está de acordo, Professora?”  

 

Análise de casos - Perguntas de alunos  



 

Mais exercícios de fixação 
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Paulo, candidato a vereador, vai usar a sede do partido, lá a 

Luíza vai trabalhar em prol da sua candidatura de forma 

voluntária. Como fica a questão do recibo eleitoral e a 

contabilização? 

  

João, candidato em um município pequeno, tem limite de gastos 

de R$ 10 mil, ele não sabe quanto poderá ter de fundo de caixa. 

Até quanto ele pode ter em dinheiro para pagar pequenas 

despesas? 

 

Priscila, candidata a prefeita, tem um limite de R$ 100.000,00, 

recebe do partido em transferência o valor de R$ 100.000,00, e 

realiza gastos. Ela vai extrapolar o limite? 

  

Paulo, candidato, decidiu não receber doações de pessoas 

físicas pois ninguém quer figurar em sua campanha como 

doador, e pediu para todos doarem para o partido e este lhe 

repassar as doações. Essa tática funcionará? 



 

Mais exercícios de fixação 
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“Profa, estou com algumas dúvidas: 

 

1. As despesas realizadas pelos partidos na convenção são 

pagas com recursos da conta Outros Recursos? Essas 

despesas irão ser colocadas no sistema SPCE ou entra somente 

na prestação anual do partido? 

 

2.  O partido pode contratar os serviços de Contador e 

Advogado e fazer o rateio do serviço dos mesmo para os 

candidatos?  

 

 

4. Os gastos com Locação de Veículos estão sujeitos a 20%?  

Esses 20% são sobre o limite de gasto, ou sobre os gastos 

contratados?”  

 

 



“SABEDORIA E 

CONHECIMENTO 

DEVEM ANDAR DE 

MÃOS DADAS” 

 

FIQUEM ATENTOS  

ÀS ALTERAÇÕES  

NA LEGISLAÇÃO!! 
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SUCESSO A TODOS!!! 

EXCELENTES ELEIÇÕES!!! 
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contato@professorarita.com.br 
Facebook: Professora Rita Gonçalves 

Vídeos no Youtube: Professora Rita Gonçalves 

 
Aquele abraço e até o próximo!!!  

 
 
 

CURSO DE SPCE ONLINE: 
www.professorarita.com.br 
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