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(Assessora de Contas Eleitorais)
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Normas e regulamentos

 Lei nº 9.096/1995
 Lei nº 9.504/1997

OBS. Minirreforma Lei nº 12.891, de 11 de 
dezembro de 2013 – Aplicação nas eleições de 
2016. 
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Normas e regulamentos

 Resolução TSE nº 23.406/2014
 Comunicado BACEN nº 25.091/2014
 IN Conjunta RFB/TSE nº 1.019/2010
 Jurisprudência do TSE
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Pressupostos

1. Requerimento de registro
2. CNPJ
3. Abertura de conta bancária
4. Emissão de recibos eleitorais
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Conta Bancária 

- Movimentação financeira fora da conta
específica: 1. Desaprovação das contas

2. Envio ao MPE
3. Comprovado abuso de poder 

econômico – consequências
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Limites
➢Pessoas físicas:
Regra : 10% - Declarados à RFB 

Exceções: a) Doações estimáveis em dinheiro relativas
à utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador ou da prestação de
serviços próprios até R$ 50.000,00

➢Pessoa jurídica:
a) 2% do faturamento bruto declarados RFB
b) É vedada a realização de doações por PJ que tenham

iniciado ou retornado as suas atividades em 2014
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Limites

➢Recursos próprios devem observar o 
limite de 50% do patrimônio informado à 
Receita Federal na Declaração de Bens e 
Rendas referentes a 2013
- Limite de gastos
- O que for menor
➢Doações entres candidatos – recursos próprio 
– 10% dos rendimentos declarados à RFB
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Recursos próprios-
Comprovação 

 Art. 47. No caso de utilização de 
recursos financeiros próprios, a Justiça 
Eleitoral poderá exigir do candidato a 
apresentação de documentos 
comprobatórios da respectiva origem 
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Limites

- Sanções: multa no valor de 5 a 10 vezes a 
quantia em excesso, sem prejuízo o 
candidato de responder o candidato por 
abuso do poder econômico
- Pessoa Jurídica: Além da multa estará 
sujeita à proibição de participar de licitações 
públicas e de celebrar contratos com o poder 
público pelo período de até 5 anos
- Verificação do limite: TSE – RFB
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Comercialização

 Comunicar: de 5 dias ao juízo eleitoral
 A JE poderá determinar fiscalização, com 

nomeação de servidor ad hoc
 Obrigatoriedade: Recibos eleitorais
 Arrecadação - depositada em conta bancária
 As receitas e despesas - registradas na 

prestação de contas
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Data limite para arrecadação
de recursos e despesas

 Art. 30 da Res. TSE 23.406/2014
 Partidos, comitês financeiros e candidatos 

podem arrecadar recursos até o dia da eleição
 Todos os gastos devem estar quitados até a 

entrega da prestação de contas
 Exceção: arrecadar recursos até a entrega da 

prestação para dívidas contraídas e não pagas 
até o dia da eleição
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Dívida de campanha

 Eventuais dívidas poderão ser assumidas pelo 
partido, por decisão do diretório nacional;

 Apresentar cronograma de pagamento, sendo 
que a quitação não ultrapasse prazo fixado para 
a prestação de contas da eleição subsequente 
para o mesmo cargo (4 anos)

 A conta bancária do diretório será encerrada 
quando houver quitação da dívida de campanha;
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Dívida de campanha

 Os recursos arrecadados para quitar a dívida 
devem obedecer os limites e transitar por 
conta bancária

 Constar na prestação de contas anual até 
quitação da dívida

 As despesas contraídas e não pagas devem 
ser comprovadas com documentos fiscais, 
emitidos na data da realização da despesa
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Aplicação dos 
Recursos
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Aplicação dos recursos
pelos partidos políticos

✔ Podem aplicar ou distribuir pelas diversas 
eleições os recursos financeiros recebidos, 
inclusive arrecadados em anos anteriores

✔ Devem discriminar a origem e destino dos 
recursos  (DOADOR ORIGINÁRIO)

✔ Observar as normas estatutárias e os 
critérios definidos pelo diretório nacional 
(Encaminhar a JE até 05/07/2012)
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Aplicação dos recursos 
pelos partidos políticos

✔ Doações recebidas pelos partidos em anos 
anteriores poderão ser aplicados, desde que:

1. Identificação de sua origem
2. Escrituração contábil individualizada
3. Transferência para a conta bancária 
4. Observados os limites para doação
5. Identificação do comitê financeiro ou do 

candidato beneficiário
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Aplicação dos recursos 
pelos partidos políticos

✔ Trânsito por conta bancária específica para 
a eleição. Ex: Doações para campanha 2014

✔ Exceção: recursos do Fundo Partidário 
devem ficar na conta específica do fundo. 
Porém, a escrituração contábil deverá 
identificar o destinatário (candidato, comitê 
financeiro, partido)
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Prestação de contas
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Dever de prestar contas

- Todo e qualquer candidato, inclusive nos 
caso de renuncia, substituição, 
indeferimento, desistência e falecimento
- Comitês financeiros
- Partidos políticos (DN e DR)
OBS. Diretório municipal
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Prestação de contas

Parcial:1º– 28/07 a 02/08            2ª – 28/08 a 02/09
Forma: SPCE, através da internet
Ausência: divulgação dos extratos eletrônicos

Final: 1º turno: até 04 de novembro
2º turno: até 25 de novembro 

Obs.: Partido político e comitê financeiro que tenha
candidato ao 2º turno: duas contas (1º turno e
2º turno)
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Prestação de Contas

- O candidato fará diretamente ou por intermédio de pessoa por 
ele designado, administração financeira de sua campanha –
responsabilidade solidária
- Ausência de movimentação de recursos não isenta do dever de 
prestar contas na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 
23.406/2014
- Prestação de contas do comitê será feita conjuntamente com a 
prestação de contas da direção que o constituiu
- As contas dos candidatos titulares integrarão as dos vices e 
suplentes
- Diretório Municipal
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Prestação de Contas

- Elaboração: SPCE
- Encaminhamento à JE
- Assinatura da prestação de contas do 
candidato: o próprio, admitida a representação 
por ele designada
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Inovação

Contas Parciais (art. 36):
- Ausência e divergência de informações  –

gravidade
- Repercussão na regularidade das contas finais
- Restrição para retificação
- Não encaminhamento gera divulgação dos

sados dos extratos eletrônicos e não supre a
obrigação de apresentá-las 25
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Inovação

- Após a divulgação, unidade técnica 
encaminha ao Presidente (art. 37)
- Autuação e distribuição
- Possibilidade de início imediato do 
exame (relator e diligências integradas)
Juntada da segunda prestação de contas 
parcial e da final
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Peças e documentos da 
prestação de contas
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Inovação

Entrega: internet (informações) e presencial 
(documentos)

Entrega pela internet (art. 42)
– Informações geram o documento Extrato da 

Prestação de contas
– Extrato da prestação de contas: Certifica a entrega 

eletrônica, resumo das contas e deve ser impresso e 
assinada

Presencial (art. 42, § 1ª): Extrato de prestação de 
contas e demais documentos 28
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Inovação

- Obrigatoriedade de constituição de
advogado (art. 40,II, “g”) – natureza
judicial

- Obrigatoriedade de assinatura de contador
(art. 33, § 4º) – CFC 

29



30

Processamento da 
Prestação de Contas

 Utilização obrigatória do SPCE, disponível 
no site do TSE/TRE-AL

 Em meio eletrônico pela internet
 Emissão de recibo, quando recepcionada 

eletronicamente pela Justiça Eleitoral
 Número de controle no Extrato de Prestação 

de Contas 
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Processamento da 
Prestação de Contas

 Não serão consideradas recebidas 
eletronicamente pela JE quando apresentarem:

 Ausência do número de controle no Extrato 
de Prestação de Contas

 Divergência do número de controle 
constante da base de dados da JE

Obs. o SPCE web emitirá aviso com 
informação de impossibilidade técnica de 
sua recepção. 
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Prestação de Contas
Finais

Findo do prazo sem que as contas tenham 
sido prestadas, a JE notificará, no prazo 
máximo de 5 dias, candidatos, partidos 
políticos e comitês  da obrigação de 
prestá-las, no prazo de 72horas. Caso 
permaneça a omissão, serão 
IMEDIATAMENTE, julgadas não 
prestadas



33

Informações pelos
Diretórios Municipais

➔ Deverão prestar contas parciais e finais
➔Utilizar o SPCE e enviar pela internet
➔Manter documentação comprobatória
➔Fornecer informações e documentos aos órgãos 
partidários superiores
➔As contas não serão objeto de julgamento
➔Serão examinadas por ocasião do julgamento 
da prestação de contas anual
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Inovação

Possibilidade de impugnação (art. 43)
– Publicação de edital
– Prazo de 3 dias para impugnação
– Exame das contas

34
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Análise e Julgamento
das Contas
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Diligências

Indício de irregularidade, complementação dos 
dados ou saneamento de falhas: poderá requisitar 
diretamente ou por delegação
Retificação: prestação de contas com o status de 

retificadora, acompanhada dos documentos que 
comprovem a alteração realizada
Prazo: 72horas
Possibilidade de nova diligência
Circularização
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Relatório Técnico 
Conclusivo

- Conclusão: irregularidade e/ou impropriedade
- Vista dos autos do Relatório Técnico 
Conclusivo: caso não se tenha dado oportunidade 
de manifestação – 72horas, a contar da intimação
- MPE – vistas dos autos, devendo emitir parecer 
no prazo de 48horas
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Julgamento das contas
1. Pela aprovação;
2. Pela aprovação com ressalvas;
3. Pela desaprovação;
4. Pela não prestação (não apresentação das informações e 
documentos; ausência ou divergência de número de controle; 
informações  insuficientes, após diligência; apresentadas 
desacompanhadas de documentos não suprida após prazo de 72 horas)

Obs.: Recurso – 03 dias
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Julgamento das contas
A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos 

será publicada até 8 dias antes da diplomação 
Julgadas não prestadas, mas posteriormente 

apresentadas:
1. As contas não serão objeto de novo julgamento
2. Servirá apenas para fins de divulgação
3. Regularização no Cadastro Eleitoral ao término da

legislatura
4. Exame  técnico para verificação de fontes vedadas,

RONI, ausência de comprovação do FP
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Julgamento das Contas

Consequências das contas julgadas como 
desaprovadas:
1 - Candidato:  As consequências serão para o 
respectivo partido.  
Obs.: No caso de gastos irregulares de recursos do 
Fundo Partidário ou da ausência de sua comprovação, a 
decisão que julgar as contas determinará a devolução do 
valor correspondente ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 
dias após o seu trânsito em julgado



Desaprovação das contas dos 
candidatos – consequências

Partido político: perda de cotas do Fundo Partidário
Art. 54, § 4º “A sanção de suspensão do repasse de novas 
quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou 
parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser 
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 
mês a 12 meses, ou por meio do desconto, do valor a ser 
repassado, na importância apontada como irregular, não 
podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a 
prestação de contas não seja julgada após 5 (cinco) anos de 
sua apresentação  (Lei nº 9.504/97, art. 25, parágrafo único).”
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Julgamento das Contas

Consequências das contas julgadas como 
desaprovadas:
2 - Partido/comitê: Perderá o direito de receber 
recursos do Fundo Partidário  do ano seguinte ao 
trânsito em julgada da decisão; aplicação de forma 
proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 
meses; não aplicação caso o julgamento ocorra após 
5 anos de sua apresentação
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Julgamento das Contas

Consequências das contas julgadas como não 
prestadas:
1. Candidato: O impedimento de obter a certidão de 
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os 
efeitos da restrição após esse período até a efetiva 
apresentação das contas
2. Partido: em relação às suas próprias contas e as do 
comitê que a ele estiver vinculado, a perda do direito ao 
recebimento da quota do Fundo Partidário
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Fiscalização

- Conservação e guarda da documentação: até 
180 dias após a diplomação, ressalvado 
quando houver pendencias judiciais
- O MPE, partidos e candidatos poderão 
acompanhar o exame das contas
- Doadores e fornecedores poderão no curso 
da campanha prestar informações
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A JUSTIÇA ELEITORAL
AGRADECE A SUA PRESENÇA.

Fone:  3223-5472


