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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
JOSÉ TADEU CANDELÁRIA
Presidente Estadual PL-SP

O

estudo desenvolvido para compor o conteúdo desta cartilha, foi especialmente executado por
nosso companheiro e amigo José Renato da Silva, vice-presidente do Partido Liberal do Estado
de São Paulo, a quem expresso meu agradecimento pelo valoroso empenho, e aproveito para
registrar meu reconhecimento à sua erudição e ao seu vasto know-how em organização partidária e
campanhas eleitorais. Essa expertise do 'Zé Renato' tem caráter essencial e determinante no trabalho
desenvolvido pela Escola de Formação Política do PL-SP, que mantém ativo o pioneiro processo de
capacitação e qualiﬁcação dos quadros partidários do Partido Liberal, criado pelo nosso fundador,
saudoso professor Alvaro Valle.
Esse alicerce da legenda 22, mantemos reforçado com a unidade e o empenho dos deputados do PL na
Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, com os mandatários, dirigentes e líderes liberalistas de
cada cidade paulista, que caminham alinhados numa mesma direção: ﬁdelidade às leis que regem nosso
país; valorização da educação política nos quadros do Partido, tendo como base os princípios de
brasilidade e cidadania; para que o PL seja cada dia mais forte como partido, como gestor público, e
possa estar cada vez mais próximo às pessoas.
Santo Tomás de Aquino nos ensinou: “A política é a arte de governar os homens e administrar as coisas,
visando ao bem comum, e de acordo com as normas da reta razão”, concepção esta que mantemos em
nossos princípios como partido, por acreditarmos ser a Política uma forma de organização social e de
ﬁxação de regras destinadas a todos.
Falando em regras, há um pensamento utilizado como alerta no meio político-partidário, que chama
atenção ao perigo de se ganhar uma eleição nas urnas e perdê-la na Justiça. O que, de fato, acontece – e
muito – por desatenção às legislações eleitorais, sobretudo, às questões tratadas no tema desta
cartilha: ARRECADAÇÃO, GASTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, preparada para auxiliar nossos candidatos
e suas equipes na condução das ﬁnanças da campanha, no sentido de evitarmos, ao máximo, equívocos
e problemas que ocorrem com frequência no processo das prestações de contas dos candidatos e dos
partidos.
Portanto, mesmo que os estudos sobre a matéria não ﬁndem por aqui, já que não substitui pesquisas
mais aprofundadas das Leis, recomendamos esta cartilha como leitura obrigatória aos pré-candidatos,
dirigentes municipais e, indispensavelmente, aos proﬁssionais que estarão responsáveis pela
organização e prestação de contas nas eleições, já que buscou-se resumir com objetividade, de forma
simples e rápida, os principais regramentos previstos na legislação eleitoral sobre o tema. Vamos evitar
o “ganhou mas não levou”.
O atual momento da política brasileira encontra-se conturbado, onde o político é colocado à prova em
todas as suas ações. E é nesse momento que precisamos nos erguer para mudar o cenário. E isso
acontece com preparo e coletividade, a começar dentro do partido. Serão grandes os desaﬁos nas
eleições deste ano, mas tenho fé que juntos caminhamos para contemplarmos os resultados vitoriosos
que planejamos, no sentido de recuperarmos espaços onde perdemos e conquistar onde ainda não
tivemos. São essas vitórias regionais do partido que viabilizam nosso projeto nacional por um Brasil
mais justo, igualitário, democrático e participativo.
Continuemos todos nos aprofundando nos pilares da democracia, do resgate ético e moral, como
princípios norteadores para o exercício das nossas funções políticas e partidárias.
Boa leitura!
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“Os liberais convidam o povo brasileiro para a
organização e fortalecimento deste Partido, que
procurará realizar os ideais de uma sociedade mais
justa dentro dos padrões éticos e sob o signo da
liberdade.”

Álvaro Valle
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APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO
Muitos pensam que Prestação de Contas Eleitoral é um bicho de sete cabeças, mas não é.
Pode-se aﬁrmar que ela pode ser pautada em três tópicos principais, quais sejam: Arrecadar,
Gastar e Prestar Contas.
Assim, antes de arrecadar, deve se ter o cuidado de saber: Quando arrecadar? Como arrecadar?
Até quanto arrecadar? De quem arrecadar?
Também é necessário estar atento aos gastos eleitorais e observar: Quando gastar? Como
gastar? Até quanto gastar? Com o que gastar?
Após adotar essas precauções, aí vem a parte de prestar contas, sendo importante observar:
Quem faz a prestação de Contas? Quando ela é feita? A quem é feita? De que forma é feita?
Mas antes de explorarmos os detalhes da arrecadação, gastos e Prestação de Contas,
devemos observar alguns prazos essenciais pertinentes ao pleito de 2020. São eles:
a partir de 15 de maio - Permissão aos pré-candidatos arrecadarem por meio de vaquinha
virtual;
até 16 de junho - TSE Divulgará valor do FEFC (já foi divulgado) ;
até 30 de junho - Data da entrega Prestação Anual 2019 (pelos partidos);
Período das Convenções – 20/07 a 05/08;
Registro de Candidaturas – 14/08 (23h59 – CANDEX) e 15/08 – Ultimo dia;
Duração das campanhas – 45 dias;
Propaganda (inicio da campanha) – a partir de 16/08 .

CUIDADO!!!
Lembramos que a campanha eleitoral só poderá ter inicio após algumas providencias
essenciais. Inicialmente, o candidato deve estar devidamente registrado. Mas somente o
registro em si não basta para que ele saia fazendo campanha. Para poder executar qualquer
atividade (propaganda, arrecadação, gastos, etc) o candidato deve OBRIGATORIAMENTE
possuir o número do CNPJ de campanha, fazer a abertura da conta bancária especiﬁca para a
campanha e, na sequência, deve-se baixar o sistema Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
para ter acesso aos recibos eleitorais.

ATENÇÃO!!! Antes disso não pode o candidato iniciar a campanha.
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CONTAS BANCÁRIAS ESPECÍFICA PARA CAMPANHA
Uma das principais ações a serem tomadas antes de iniciar a campanha eleitoral, é a abertura
de conta bancaria especiﬁca para campanha, sendo obrigatória aos candidatos e Partidos
Políticos, mesmo que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos ﬁnanceiros.
Vale esclarecer que no caso do candidato a Vice-prefeito, a abertura da conta é facultativa;
porem, caso seja aberta, ela deve integrar a Prestação de Contas do Candidato a prefeito.
A conta de campanha não pode ser aberta em correspondente bancário.
Os candidatos devem abrir a conta especiﬁca em qualquer agencia ou posto de atendimento,
em até 10 dias após a obtenção do CNPJ de campanha. Já o Partido político tem até o dia 15 de
agosto para abertura da conta “doações para campanha”, sendo que as contas “fundo
partidário” e “fundo especial de ﬁnanciamento de campanha – FEFC” podem ser abertas em
qualquer época e, assim sendo, podem providenciar a abertura dessas contas somente quando
tiverem informação de que receberão esses recursos. Ao receber recursos do Fundo Partidário
e FEFEC o Partido deve abrir uma outra conta, a popularmente chamada “conta batom” que é a
conta para “recursos destinados aos programas de participação politica feminina”.
Os bancos não podem negar-se a abrir a conta especiﬁca de campanha, e devem providenciar a
abertura desta em até 3 dias, sob pena do art 37 do Código Eleitoral.
Não podem também exigir deposito mínimo para abertura da conta especiﬁca, nem cobrar taxa
de manutenção. Contudo, podem ser cobradas taxas de serviços como DOC, TED, emissão de
extrato, etc.
Caso haja despesas com tarifas bancarias, estas devem ser inclusas na prestação de contas do
candidato/partido.
A partir da abertura da conta bancaria, toda movimentação ﬁnanceira da campanha deve ser
registrada, devendo TODOS os doadores e fornecedores ser identiﬁcados, desde a abertura até
o encerramento da respectiva conta.
Se forem feitos depósitos na conta de campanha, esses devem ser IDENTIFICADOS, com
número do CPF ou CNPJ (partido/outro candidato) dos doadores, sob pena do art 347 Cod
Eleitoral.
O encerramento da conta especiﬁca de campanha deve ser feito pelo candidato e tanto o saldo
inicial, quanto o saldo ﬁnal da conta bancaria devem ser iguais a R$ 0,00. Outra observação
importante é que os extratos bancários devem ser consolidados e originais, não sendo
permitido extrato de máquina.
Essa conta especiﬁca não pode ser usada para movimentação ﬁnanceira de gastos que não
sejam referentes à campanha eleitoral (particular), e o candidato não poderá “ﬁcar” com ela
após as eleições, uma vez que os bancos encerrarão todas as contas especiﬁcas de campanha
em 31/12/2020, caso o candidato/partido não tenha tomado essa providência no prazo exigido
por lei.
Se houver sobras na conta especiﬁca de campanha, deve ser feita uma transferência do valor ao
Diretório Municipal do Partido na conta “outros recursos” e informada a Justiça Eleitoral. Porém,
caso seja sobra do FEFC, o total deverá ser enviado para o Tesouro Nacional e no caso de Fundo
Partidário a sobra devera ser transferida para o Diretório Estadual/Nacional do Partido.
Nenhum gasto eleitoral pode ser feito senão mediante transação pela conta bancaria
especiﬁca. Caso seja pago algum gasto eleitoral sem ser pela conta, implica não só na
desaprovação das contas, como também emissão dos autos ao Ministério Público Eleitoral para
propositura de ação cabível.
Se for comprovado abuso de poder econômico, o candidato terá seu registro de candidatura
cancelado, e, se já tiver sido empossado no cargo, terá seu diploma cassado!
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QUANTAS CONTAS DEVEM SER ABERTAS?
Ao contrário do que muitos pensam, não é somente uma conta especíﬁca de campanha que
pode ser aberta. No caso dos candidatos, podem ser até três: uma para doações de campanha,
uma para Fundo Partidário e uma para Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Observa-se que a abertura da conta para doações de campanha é OBRIGATÓRIA. Já as contas
para Fundo Partidário e/ou FEFC, não têm prazo especiﬁco para serem abertas e só o deverão
ser caso o candidato for receber esse tipo de recurso.
Importante ressaltar que alguns bancos não farão distinção entre as contas. Nesse caso, o
candidato ou partido é que fará a especiﬁcação de qual conta é para cada ﬁnalidade, devendo
isso constar na sua prestação de contas eleitoral.
Para os partidos políticos, podem ser abertas até cinco contas: conta para Outros Recursos,
conta de Doações de Campanha, conta para Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), conta para Fundo Partidário e conta para recursos destinados aos programas de
participação política feminina (“Conta Baton”).
Importante salientar que, no caso de Direção Nacional, há ainda uma sexta conta que deve ser
aberta, qual seja: Conta Fundação.
A abertura da conta “Doações para Campanha” também é obrigatória para os partidos políticos.
É também necessário abrir a conta de Fundo Partidário e a conta de Outros Recursos, pois, caso
haja sobras de campanha, elas devem ser destinadas a esta conta.
Já a conta FEFC só deve ser aberta caso o partido vá receber esse tipo de recurso. A conta Baton
também só deve ser aberta caso o partido vá receber Fundo Partidário e/ou FEFC.
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APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS PARA AS CANDIDATAS
COTA GÊNERO
Os partidos políticos deverão aplicar, no mínimo, 30% do montante do Fundo Partidário
destinado ao ﬁnanciamento das campanhas eleitorais nas candidaturas femininas. O mesmo
percentual também deve ser aplicado no FEFC.
O percentual aplicado tem que ser igual ao percentual de vagas na chapa, ou seja, se for 40% na
chapa, deverá haver também 40% de aplicação no Fundo Partidário/FEFC.

RECIBOS ELEITORAIS
Os recibos eleitorais são documentos oﬁciais que devem ser emitidos sempre que houver
arrecadação. Eles só podem ser obtidos pelos candidatos por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitoral – SPCE. No caso dos partidos, pelo Sistema de Prestação de Contas Anual –
SPCA, mesmo durante período eleitoral.
Os recibos eleitorais também devem ser emitidos para doações entre partidos, entre partidos e
candidatos e entre candidatos.
As arrecadações feitas pela internet também exigem a emissão de recibo eleitoral.
Os bens estimáveis referentes a empréstimos e cessões, também precisam de recibo eleitoral,
porem há algumas exceções, vejamos:
- Nos casos de cessão de cessão temporária de bens moveis de até R$ 4.000,00 por cedente, a
emissão do recibo não é obrigatória;
- Não há exigência também na cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e
dos parentes até 3º grau, para seu pessoal e durante a campanha;
- Essa regra não é válida para carros de empresa, portanto muito cuidado com ME, leasing, etc;
- Outra situação em que não se exige emissão de recibo eleitoral é na doação estimável entre
candidatos e partidos nos casos de uso comum de sedes e material conjunto de propaganda
eleitoral;
- No caso do material de propaganda, a despesa será lançada apenas na prestação de contas
eleitorais de quem realizou o gasto;
- Os candidatos a vice-prefeito que decidirem arrecadar deverão utilizar os recibos do
candidato a prefeito;
- Nos recibos eleitorais, haverá advertência impressa sobre o percentual permitido para doação
e multa pelo excesso;
- Os recibos devem ser emitidos na no ato da doação, em ordem cronológica e deve ser
informada sua utilização ao TSE, via SPCE, em até 72 horas após o crédito da doação em conta
bancária.
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ARRECADAÇÃO
Os candidatos só poderão receber doações, após estar com sua candidatura registrada, ter seu
número de CNPJ de candidato, ter aberto conta “doações para campanha” e ter Recibo eleitoral
(que só será adquirido com instalação do SPCE).
O último dia para o candidato poder receber arrecadação, é o dia das eleições.
A exceção é que quando o candidato possua dívida de campanha, ele poderá arrecadar até o dia
da apresentação das contas eleitorais.
Os partidos políticos podem arrecadar para as campanhas eleitorais somente após ter seu
registro ou anotação no órgão da Justiça Eleitoral, ter sua inscrição no CNPJ, ter aberto conta
bancaria especiﬁca de Doações para Campanha e ter baixado os Recibos Eleitorais por meio do
SPCA.

FONTES DE ARRECADAÇÃO
Ao longo do tempo, a Justiça Eleitoral limitou as fontes de arrecadação para campanhas
eleitorais. Atualmente só é permitido arrecadar nas seguintes situações:
- Recursos próprios do candidato;
- Doações de partidos políticos;
- Doações de outros candidatos;
- Receita da venda de bens;
- Receita de promoção de eventos;
- Rendimentos de aplicação ﬁnanceira;
- Doações ﬁnanceiras de pessoa física;
- Doações estimáveis de pessoas físicas;

DOAÇÕES ESTIMÁVEIS
Para melhor elucidar o que são doações estimáveis, vamos citar alguns exemplos de doações
de bens que são estimáveis: empréstimo de salas, empréstimo de veículos, de equipamentos,
móveis etc. Há também doações estimáveis de serviços, como por exemplo motorista, serviços
de informática, entre outros.
Importante salientar que os bens estimáveis fornecidos pelo próprio candidato para utilização
na campanha eleitoral devem obrigatoriamente integrar seu patrimônio em período anterior ao
seu pedido de registro de candidatura.
Pessoas físicas só podem doar serviços estimáveis que constituírem produto do seu próprio
serviço ou de sua atividade econômica.
Nos casos de doações de bens permanentes, o bem doado deve integrar o patrimônio do
doador.
As doações recebidas do partido deverão ser sempre contabilizadas com identiﬁcação do
doador originário, exceto aquelas que forem provenientes de fundo partidário e FEFC.
Se for constatado que o recurso é de fonte vedada, todos os beneﬁciários serão
responsabilizados solidariamente.

10

PROPAGANDA ELEITORAL
ELEIÇÕES- 2020
ARRECADAÇÃO,OGASTOS
E PRESTAÇÃO
DE CONTAS
QUE PODE
E O QUE NÃO
PODE

DOAÇÕES DOS PARTIDOS
As doações de pessoas físicas, contribuições de ﬁliados e Fundo Partidário, recebidos em anos
anteriores ao da eleição, poderão ser aplicadas nas campanhas desde que tenham sido
adotadas as seguintes ações:
- Identiﬁcação da sua origem com numero de recibo de doação (SPCA);
- Escrituração individualizada na prestação de contas anual e na prestação de contas de
campanha eleitoral do partido;
- Movimentação dos recursos seja feita nas contas bancarias adequadas, e de acordo com sua
origem;
- Obediência aos limites estatuários e limites de doação;
- Ser data base o ano anterior ao da eleição em que for aplicada a doação.

FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC será disponibilizado pelo Tesouro
Nacional ao TSE em junho de 2020, sendo o valor distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos.
Os valores renunciados ou não utilizados retornarão ao Tesouro Nacional. No caso de não
utilização, devem ser devolvidos por meio de GRU e integrar a prestação de contas do partido.
Serão dados 2% do valor total (R$ 2.000.000,00), divididos por igual a todos os partidos, sendo
os demais 98 % distribuídos de acordo com a representatividade na Câmara e no Senado.
Importante salientar que os partidos só poderão renunciar ao FEFC até dia 1º de junho, sendo
vedada redistribuição desse valor. Não pode haver renúncia aos 30% das campanhas de minoria
de gênero.
Os diretórios nacionais dos partidos políticos deverão distribuir o FEFC aos seus candidatos de
acordo com os critérios deliberados pela Executiva Nacional e com informação ao TSE.
Os recursos do FEFC ﬁcarão à disposição do partido político somente após a deﬁnição dos
critérios para sua distribuição, sendo que os valores devem ser absolutos ou percentuais.
Os diretórios nacionais dos partidos devem promover, preferencialmente em suas páginas na
internet, a divulgação dos critérios ﬁxados.
Após a reunião das executivas nacionais que deliberar sobre os critérios de distribuição do
FEFC, os diretórios nacionais devem peticionar à presidência do TSE, informando os critérios
que foram ﬁxados para a distribuição, encaminhando também na oportunidade:
- Ata da reunião, subscrita pelos membros da executiva nacional do partido, com
reconhecimento de ﬁrma em cartório ou certiﬁcado digital;
- Prova material de ampla divulgação dos critérios de distribuição do FEFC e
- Indicação da conta bancária, aberta exclusivamente em nome do diretório nacional para
movimentação do FEFC.
Estando tudo regular, o TSE transferirá os recursos e publicará a distribuição dos valores.
Devem ser aplicados, no mínimo, 30% dos valores recebidos em despesas das campanhas das
candidatas. Tais valores devem ser gastos apenas pela candidata ou no interesse de sua
campanha, ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em
parte, exclusivamente para ﬁnanciar candidaturas masculinas.
O repasse só pode ser realizado se houver candidatura própria ou em coligação, sendo vedado o
repasse, dentro ou fora da circunscrição, por partidos candidatos, para outra coligação ou não
coligado.
A aplicação irregular de recursos do FEFC ou o desvio de ﬁnalidade suspenderão a emissão de
diploma ao candidato responsável, ou acarretarão sua cassação no caso de já ter sido
empossado.
O valor repassado irregularmente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse irregular, sendo que responderão solidariamente pela
devolução o doador e o recebedor, na medida dos recursos que houverem utilizado.
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FORMAS DE ARRECADAÇÃO
As arrecadações para campanha eleitoral são limitadas, sendo necessário ter muito cuidado e
observar a legislação atual.
As doações por pessoas físicas só poderão ser feitas através de: transações bancárias e com
identiﬁcação do doador (CPF); instituições que promovam serviços de ﬁnanciamento coletivo
(sites, aplicativos etc); doação ou cessão temporária de bens ou serviços estimáveis.
Nos casos de cessão de bens, vale relembrar que deve ser comprovada a propriedade do bem, e
nos casos de doação de serviços, a pessoa deverá ser a responsável direta pela execução da
atividade.
As doações ﬁnanceiras cujos valores sejam superiores a R$ 1.064,10 só poderão ser feitas por
meio de transferência eletrônica entre contas bancárias do doador e do candidato, ou por meio
de cheque nominal e cruzado! Essa regra é válida mesmo se o doador for o próprio candidato.
Essa regra também deve ser aplicada se a doação for feita de forma sucessiva, realizada pelo
mesmo doador e no mesmo dia.
As doações superiores a R$ 1.064,10 que forem recebidas em desacordo a regra não poderão
ser utilizadas, devendo ser restituídas ao doador ou recolhidas ao Tesouro Nacional no caso de
o doador ser desconhecido. Se o candidato utilizar o valor doado de forma indevida, também
deverá recolher o montante ao Tesouro Nacional, mesmo que saiba quem é o doador.
Doações do Fundo Partidário e do FEFC de partidos para candidatos também devem ser feitas
somente mediante transferência bancária ou cheque.
CUIDADO! A transferência só poderá ser feita para conta especíﬁca de Fundo Partidário ou FEFC,
não podendo ser feita transferência desses recursos para a conta “Doações de Campanha” do
partido ou candidato.
MUITA ATENÇÃO!!! As doações ﬁnanceiras recebidas pelos candidatos e partidos, deverão
ser informadas pelo SPCE em até 72h, a partir da data do credito na conta bancaria eleitoral,
com identiﬁcação do doador e do valor recebido.

LIMITES DE DOAÇÕES PARA AS CAMPANHAS
Como já dito, a Justiça Eleitoral limitou as doações para campanhas eleitorais, sendo que
atualmente, as doações de pessoas jurídicas são proibidas!
ATENÇÃO!!! Nas eleições anteriores, o candidato poderia fazer doação para sua própria
campanha (autoﬁnanciamento) de até 100% dos gastos, mas a novidade para esta eleição é
que o limite de doação de recursos do próprio candidato é de 10% do limite de gastos
estabelecido para o cargo ao qual concorre.
Pessoas físicas podem fazer doações ﬁnanceiras, até o limite de 10% dos rendimentos brutos
do ano anterior ao da eleição. Podem também efetuar cessão gratuita de bens imóveis ou
moveis de propriedade do doador de até R$ 40.000,00, devendo esse valor ser apurado
conforme tabela do mercado.
No caso de pessoas isentas de apresentar Declaração de Ajuste de Imposto de Renda, o limite
da doação é de 10% do limite anual da isenção.
CUIDADO!!! Pessoa isenta é quem trabalha e teve renda no ano anterior ao da eleição de ate
R$ 28.559,70. Desempregado e sem fonte de renda não podem fazer doação.
A Declaração de Imposto de Renda Retiﬁcadora, será considerada na aferição do limite de
doação do contribuinte, se for apresentada ate o ajuizamento da ação.
Cuidado com eleitor simpatizante! Se uma pessoa física comprar material, produto ou bem e os
entregar ao candidato ou deles lhe der ciência, o ato será considerado doação!!
Se for ultrapassado o limite de doação, o doador pagará multa de 100% da quantia doada em
excesso e acarretará inelegibilidade para o doador por 8 anos*. Já o candidato poderá
responder por abuso de poder econômico, com quebra de sigilo bancário do doador e do
beneﬁciário. O Ministério Público poderá apresentar a representação até 31 de dezembro de
2021.
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FONTES VEDADAS
Partido políticos e candidatos não podem receber, direta ou indiretamente, doações de
pessoas jurídicas, de procedência estrangeira e de permissionários de serviço público, com
exceção apenas quando for para a própria campanha.
Essa proibição é tanto para arrecadação em dinheiro como também para doações estimáveis,
inclusive de publicidade de qualquer espécie.
Também se considera fonte vedada doações feitas a candidatos de por pessoas que detenham
cargo de conﬁança, comissionado ou de cheﬁa em órgão público. A doação dessas pessoas a
partidos políticos será permitida desde que estejam ﬁliadas àqueles.
O valor recebido de fonte vedada deve ser devolvido ao doador, sendo proibida sua utilização,
ainda que parcialmente. Não sendo possível a devolução ao doador, deverá ser repassado o
montante ao Tesouro Nacional.
Os candidatos e os partidos políticos podem recusar doações ﬁnanceiras de origem
identiﬁcada creditadas indevidamente na conta bancária mediante estorno ao doador. Caso
isso ocorra e tenha sido emitido recibo eleitoral, este deve ser cancelado, devendo ser
apresentada ao TSE nota detalhada e explicativa.

RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI)
São considerados recursos de origem não identiﬁcada – RONI:
- doações sem identiﬁcação do doador;
- doações feitas por doador com problemas no CPF;
- doações recebidas de outros candidatos ou partido sem identiﬁcação do doador originário;
- doações feitas com CPF ou CNPJ (doador, outro candidato/partido) inválidos;
- doações em desacordo com as regras dos R$ 1064,10, caso não seja possível a devolução ao
doador;
- doações que não provenham de conta bancaria de campanha;
- doações que tenham sido utilizadas para quitação de empréstimos, cuja origem não tenha
sido comprovada.
Os recursos de origem não identiﬁcada - RONI não podem ser utilizados, devendo o valor ser
recolhido ao Tesouro Nacional assim que for constatado o recebimento indevido, ou no prazo
de 5 dias do trânsito em julgado da decisão, caso seja apurado no exame.
A simples devolução ou a determinação de devolução dos recursos recebidos de origens não
identiﬁcadas, não impede a desaprovação das contas, se for constatado que o candidato se
beneﬁciou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos.

EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS
Os candidatos e partidos políticos só poderão utilizar recursos obtidos mediante empréstimos
pessoais que tenham sido contraídos de instituições ﬁnanceiras ou equiparadas, devidamente
regularizadas e autorizadas pelo BACEN.
Os empréstimos contraídos pela pessoa física do candidato para utilização em campanha serão
considerados recursos próprios e deverão ser caucionados por bem que integre seu patrimônio
no momento do registro da candidatura. O empréstimo não pode ultrapassar a capacidade de
pagamento do candidato, devidamente comprovada com base nos rendimentos provenientes
de sua atividade econômica.
Os empréstimos não poderão ser quitados com recursos da campanha, e deverá ser
apresentada à Justiça eleitoral, até a entrega da prestação de contas ﬁnal, documentação
idônea da contratação, quitação integral do que foi aplicado na campanha, identiﬁcando a
origem do recurso, sob pena de serem considerados RONI.
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DOAÇÕES PELA INTERNET
As arrecadações pela internet são permitidas para candidatos e partidos políticos por meio de
cartão de crédito ou débito. Para tanto, é necessário que seja desenvolvido um sítio especiﬁco
de campanha e seja contratada instituição ﬁnanceira idônea ou credenciadora de cartões.
Apenas o titular do cartão pode fazer a doação, devendo esta ser identiﬁcada com CPF do
doador. O crédito deve ser efetivado na conta especíﬁca de campanha até a data da eleição e
não pode ser parcelado.
O valor arrecadado deve ser inscrito na prestação de contas pelo montante bruto, e as taxas
deverão constar como despesas.
Deverá ser emitido recibo eleitoral de doações feitas pela internet, sendo dispensada apenas a
assinatura do doador.

FINANCIAMENTO COLETIVO (“VAQUINHA VIRTUAL”)
Os candidatos poderão fazer ﬁnanciamento coletivo (vaquinha virtual) a partir do dia 15 de maio,
e os partidos políticos, no período eleitoral.
Para realizar “vaquinha virtual” o candidato/partido tem que desenvolver sítio eletrônico e
informar a Justiça Eleitoral, devendo a operação ser feita por instituição arrecadadora habilitada
a operar com arranjos de pagamentos, previamente cadastrada no TSE.
A identiﬁcação individualizada dos doadores é obrigatória e deve conter: nome completo; CPF,
valor, forma e data da doação.
Todas as regras de arrecadação aplicam-se também à “vaquinha virtual”, sendo que a liberação
dos recursos aos candidatos só será feita depois de cumpridas as exigências preliminares.
Não é necessário emitir recibo eleitoral para as doações da vaquinha virtual (os recibos serão
fornecidos pela empresa arrecadadora).

COMERCIALIZAÇÃO E EVENTOS DE ARRECADAÇÃO
A realização deverá ser comunicada prévia e formalmente à Justiça Eleitoral, com antecedência
mínima de 5 dias úteis da data do evento.
Os recursos provenientes da comercialização ou de eventos de arrecadação devem ser
registrados na prestação de contas eleitoral como doações, devendo os doadores ser
devidamente identiﬁcados.
Os limites legais de doações também se aplicam à comercialização e realização de eventos.
Os comprovantes relacionados com o recebimento desses recursos deverão conter referência
de que o valor recebido caracteriza doação eleitoral, com menção ao limite legal de doação. As
doações que ultrapassarem o limite poderão ter aplicação de multa de até 100% do valor do
excesso.
A Justiça Eleitoral poderá ﬁscalizar o evento.
O valor dos convites vendidos para os eventos deverá ser depositado na conta bancária de
doações para a campanha do candidato antes de ser utilizado, devendo ser mantida toda
documentação comprobatória à disposição da Justiça Eleitoral.
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LIMITES DE GASTOS DE CAMPANHA
Os parâmetros para os gastos de campanha para o pleito de 2020 serão os mesmos das
eleições de 2016, atualizados monetariamente de julho de 2016 a julho de 2020.
O TSE publicará até 20 de julho de 2020 os valores devidamente atualizados para o primeiro
turno, sendo o valor do segundo turno equivalente a 40% do total permitido no primeiro turno.
Estão inclusos nos limites de gastos do candidato majoritário, os gastos realizados pelo seu
vice.
Serão contabilizadas nos limites de gastos: despesas contraídas pelos candidatos;
transferências ﬁnanceiras efetuadas para outros partidos ou candidatos; doações estimáveis
recebidas; despesas efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas.
Não serão contabilizadas dentro do limite de gastos, as despesas realizadas com contador e
advogado, assim como os materiais recebidos em dobradas, que forem pagos pelo outro
candidato.
Se for ultrapassado o limite de gasto, será aplicada multa de 100% do valor gasto em excesso,
podendo o candidato responder por abuso de poder econômico e sofrer outras sanções
cabíveis.

PERÍODO PERMITIDO PARA DESPESAS
As despesas de campanha podem ser realizadas somente após o registro de candidatura,
emissão de CNPJ do candidato, abertura da conta especíﬁca de campanha e Recibos Eleitorais
(SPCE). O prazo máximo para realização de despesa de campanha é o dia da eleição.
Os gastos se efetivam na data de sua contratação, independentemente da realização do
pagamento, devendo ser registrados na prestação de contas com a data de contratação.
Os partidos políticos podem realizar despesas de campanha somente após a realização das
convenções, abertura da conta bancária de doações para campanha com CNPJ que o partido já
tem e com recibo eleitoral já baixado do SPCE. O prazo ﬁnal, assim como o dos candidatos, é o
dia da eleição.
Candidatos e partidos poderão realizar algumas contratações para preparação da campanha,
instalação física e virtual (sites), após a realização da Convenção (a partir de 20 de julho). Porém,
devem se atentar a algumas observações, quais sejam:
- Não haver desembolso ﬁnanceiro;
- Ser devidamente formalizada a despesa;
- Efetivação dos gastos somente após cumpridos os requisitos preliminares (registro, CNPJ,
conta, recibo SPCE);
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FORMAS PERMITIDAS DE GASTOS
Os gastos devem ser pagos com cheque nominal cruzado, não podendo ser “à ordem” nem
transferível, sendo proibido o endosso do mesmo.
Também são permitidas transferências bancarias, ou pagamento com cartão de debito e
boleto bancário.
Atenção! Boletos bancários não podem ser pagos em espécie !
Moedas virtuais como Bitcoin e Ethereum, não podem ser utilizadas para pagamentos de
gastos de campanha.
O candidato e o Partido político poderão constituir Fundo de Caixa em dinheiro para o
pagamento de despesas de pequenos valores, que não ultrapassem meio salário mínimo (R$
522,50).
O saldo máximo pode chegar a até 2% dos gastos contratados, não podendo ser esse total
confundido com fundo de caixa da vida normal do partido. Não poderá haver recomposição do
valor de fundo de caixa, não sendo permitido o fracionamento da despesa ou do documento
comprobatório para adequação ao referido limite.
Só se poderá utilizar fundo de caixa após os valores transitarem pela conta bancária especíﬁca
de campanha, e deverá ser emitida documentação comprobatória na data da realização da
despesa.
O candidato a vice não pode constituir Fundo de Caixa.
São gastos eleitorais que estão sujeitos a registro e limites:
- material impresso de qualquer natureza;
- propaganda e publicidade direta ou indireta;
- aluguel;
- transporte e deslocamento;
- postagens;
- instalação e manutenção de comitês de campanha;
- despesas de pessoal;
- despesas com carro de som;
- comícios ou eventos;
- programas de radio, TV ou vídeo, propaganda gratuita;
- pesquisas, testes pré-eleitorais;
- despesas com criação e inclusão de páginas na internet;
- despesas com impulsionamento de conteúdo (internet);
- multas aplicadas até as eleições;
- produção de Jingle, slogans e vinhetas;
- doações para outros partidos e/ou outros candidatos.
Deve-se ter muito cuidado com despesas “diversas a especiﬁcar”, sendo conveniente veriﬁcar
se as mesmas são realmente despesas de campanha. Também e necessário ter especial
atenção na hora de fazer a prestação de contas das despesas casadas (carro x gasolina,
quantidade de material x pessoas, etc...), com descrição detalhada de todas as notas ﬁscais,
recibos e respectivos contratos.
Também é aconselhável tirar cópias de todos os cheques que comprovem adequadamente os
pagamentos e, no caso de pagamentos a pessoas, também deve ser feito o recibo
correspondente.
Toda atenção é necessária, pois haverá compartilhamento de dados entre os órgãos, sendo
que a Receita Federal e as secretarias estaduais e municipais de Fazenda, encaminharão à
Justiça Eleitoral todas as notas ﬁscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços
para campanha eleitoral.
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GASTOS COM COMBUSTÍVEL
Poderão ser considerados gastos com combustível abastecimento de veículos de carreatas até
o limite de 10 litros por veículo, desde que feita na prestação de contas a indicação da
quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento.
Também são gastos com combustível os realizados nos veículos utilizados a serviço da
campanha, alugados ou cedidos temporariamente, desde que constem na prestação de contas
e seja apresentado relatório em que conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para esse ﬁm.
Por ﬁm, deve ser registrado como gasto com combustível o utilizado em geradores de energia
disponibilizados por locação ou cessão temporária, devidamente comprovado na prestação de
contas, com apresentação de relatório ﬁnal em que conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos especiﬁcamente para essa ﬁnalidade.
ATENÇÃO! Os gastos com combustível só poderão ser contabilizados na prestação de contas
eleitorais, se houver emissão de documento ﬁscal da despesa com número do CNPJ da
campanha!

IMPULSIONAMENTO
Todo impulsionamento deve conter, de forma clara e legível, CNPJ/CPF do responsável pela
contratação da despesa. A expressão “propaganda eleitoral” Só pode ser contratada e utilizada
por partidos, candidatos e seus representantes, sendo sua utilização proibida para apoiadores
e eleitores.
Os gastos com impulsionamento são aqueles efetivamente prestados. Os créditos
contratados e não utilizados até o ﬁnal da campanha serão considerados sobra de campanha,
devendo ser transferidos de acordo com a origem do recurso.
ATENÇÃO! A administração e a documentação das despesas de impulsionamento deverão ter
cuidado redobrado.
É aconselhável utilizar todo credito contratado, antes de aplicar novamente, para evitar
divergência no valor da nota ﬁscal emitida, ou mesmo gerar despesa sem nota, sendo que se a
despesa for paga com Fundos Públicos ou FEFC, além da desaprovação das contas eleitorais,
haverá aplicação de multa.

LIMITES PARA GASTOS COM PESSOAL
Considera-se gastos com pessoal a contratação direta ou indireta de pessoal para a militância e
mobilização de ruas.
Deverão ser obedecidos os limites de gastos divulgados pelo TSE, tanto para o primeiro quanto
para o segundo turno, conforme critérios estabelecidos pelo art. 100-A da Lei 9.504/97.
Não se incluem nesses limites os gastos com militância não remunerada; pessoal contratado
para apoio administrativo e operacional; ﬁscais e delegados credenciados para as eleições, e
advogados dos candidatos, dos partidos e coligações.
As despesas de gastos com pessoal devem ser detalhadas com a identiﬁcação integral dos
prestadores de serviços, dos locais de trabalhos, das horas trabalhadas, devendo ainda
especiﬁcar detalhadamente as atividades executadas, bem como justiﬁcar o preço contratado.
A contratação de pessoal deve ser feita por meio de contrato e o pagamento só poderá ser feito
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, com emissão de recibo de
pagamento.
Os partidos podem fazer contratação de pessoal respeitando a soma dos limites dos cargos
eletivos para os quais tiverem candidatos, e não das candidaturas.
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LIMITES ESPECÍFICOS DE GASTOS
(ALIMENTAÇÃO / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS)
Alguns gastos realizados na campanha eleitoral não possuem limites ﬁxos pre estabelecidos,
dependendo do total de gastos contratados na campanha.
É o caso dos gastos com alimentação do pessoal que presta serviços as candidaturas, cujo
limite de gasto é de 10% do valor total dos gastos na campanha.
Os aluguéis de veículos automotores também são limitados a até 20% do valor total dos gastos
da campanha eleitoral.

GASTOS QUE NÃO PODEM SER PAGOS
COM RECURSOS DE CAMPANHA
Não podem ser pagas com recursos de campanha as despesas de natureza pessoal do
candidato com combustível e manutenção de veículo automotor usado na campanha, assim
como a remuneração, alimentação e hospedagem do condutor desse veículo.
A alimentação e hospedagem própria do candidato também não pode ser paga com recursos
de campanha, bem como uso de linhas telefônicas registradas em nome do candidato como
pessoa física acima do limite de três linhas.
Atenção! As despesas referentes a encargos de inadimplência, multas, atualização monetária,
juros, multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais NÃO
PODEM ser pagas com Fundo Partidário ou FEFC.

ADVOGADO E CONTADOR
O advogado e o proﬁssional contábil são obrigatórios nas prestações de contas eleitorais,
porém salienta-se que a OAB nacional proibiu a doação de serviços advocatícios a partidos e
candidatos.
Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria, honorários
advocatícios e de contabilidade relacionados com a prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limite de gastos ou a limites que
possam impor diﬁculdade ao exercício da ampla defesa.
As despesas com advogados e contadores ocorridas no curso da campanha são consideradas
gastos eleitorais, e poderão ser pagas com recursos da campanha, do candidato, do Fundo
Partidário e do FEF, devendo ser inclusas na prestação de contas e informadas no SPCE, porém
excluídas do limite de gastos de campanha.
O pagamento realizado por pessoa física, partidos ou outros candidatos não conﬁgura doação
estimável.
É dever do proﬁssional habilitado em contabilidade acompanhar as despesas e receitas desde
o início da campanha, realizando os registros contábeis pertinentes, auxiliando os candidatos e
partidos na elaboração da prestação de contas, devendo assiná-las. O proﬁssional em
contabilidade responderá solidariamente pelas informações ﬁnanceiras e contábeis
prestadas.
A entrega de prestação de contas sem a constituição de advogado implicará a ausência de
capacidade postulatória e as contas serão julgadas como não prestadas.
A procuração do advogado deve ser encaminhada a TSE junto com a primeira parcial.
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ADMINISTRADOR FINANCEIRO
O candidato pode administrar ﬁnanceiramente sua campanha eleitoral, ou caso queira, pode
designar um administrador ﬁnanceiro, porém não poderá alegar ignorância sobre as
irregularidades detectadas em suas contas apresentadas.
O administrador ﬁnanceiro responderá solidariamente pelas informações prestadas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL
Para esta eleição, haverá uma única prestação de contas parcial e, assim sendo, todos os
candidatos e partidos políticos deverão prestar contas da campanha, por meio do SPCE,
incluindo tudo que ocorrer até o dia 08 de setembro, devendo as informações ser
encaminhadas entre os dias 09 e 13 de setembro de 2020.
O SPCE fará automaticamente atuação e integração PJE. Assim que for emitido o número PJE, os
candidatos e partidos deverão juntar a procuração do advogado diretamente ao PJE. O TSE
divulgará todas as informações no dia 15 de setembro.
A apresentação parcial de contas é obrigatória mesmo que o candidato ou partido não tenha
arrecadado ou realizado gastos de campanha, sendo que a ausência da apresentação
caracteriza grave omissão de informação que poderá resultar em desaprovação das contas
ﬁnais.
A apresentação parcial de contas que não corresponda a efetiva movimentação até a data da
entrega caracteriza infração grave a ser apurada no exame ﬁnal das contas eleitorais, salvo
justiﬁcativa acolhida pela Justiça Eleitoral.
Após o prazo estipulado para apresentação da prestação de contas parcial, serão aceitas
apenas retiﬁcadoras.
É obrigatória a utilização do sistema SPCE, disponibilizado nos sítios eletrônicos do TSE e dos
Tribunais regionais, para apresentação de prestação de contas de campanhas eleitorais.
O prazo ﬁnal para apresentação de contas para o primeiro turno é dia 03 de novembro de 2020,
e, para o segundo turno, 14 de novembro de 2020.
Todos os candidatos que requererem o registro de candidatura deverão prestar contas à Justiça
Eleitoral através do SPCE, mesmo nos casos em que:
- tenham registro indeferido;
- sejam desistentes (renuncias);
- sejam substituídos,
- cassados
- falecidos (nesse caso por meio do partido ou administrador ﬁnanceiro)
OBS: São desobrigados de prestar contas os candidatos que tiverem o registro cancelado, não
conhecido ou inapto.
As contas do candidato majoritário englobam a do vice.
Também devem prestar contas os órgãos partidários em todas suas esferas, ainda que
constituídos sob a forma de comissão provisória, sendo que os órgãos nacionais prestá-las-ão
ao TSE; os estaduais, ao TER, e os órgãos municipais, às suas respectivas Zonas eleitorais.
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COMO APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral pela internet via SPCE, sendo
composta por: relatórios emitidos pelo sistema, documentos digitalizados, relativos aos
lançamentos da prestação, inseridos no SPCE (PDF – OCR – max 10 mb).
Deverá ser gerada mídia no SPCE, contendo os arquivos digitalizados acima mencionados e
entregue à Justiça Eleitoral.
Importante! Apenas com a certiﬁcação do numero de controle é que será gerado o recibo de
entrega.
A tramitação da análise das contas eleitorais seguirá o seguinte ﬂuxo:
- entrega das contas;
- publicação com abertura de prazo de 3 dias para impugnação;
- início da análise das contas (com ou sem impugnação);
- diligencias (3 dias);
- parecer técnico: 3 dias;
- Manifestação do Ministério Público – 2 dias;
- Julgamento;
- Recursos – 3 dias;
- Investigação judicial - 15 dias da diplomação.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Poderão ser analisadas como prestações de contas simpliﬁcadas aquelas que tiverem
movimentações ﬁnanceiras de até R$ 20.000,00, sendo esse valor atualizado
monetariamente a cada eleição pelo INPC do IBGE.
Também poderão ser analisadas como prestações de contas simpliﬁcadas as de municípios
com menos de 50.000 eleitores, bem como as contas dos candidatos não eleitos.
A apresentação da prestação de contas, nesses casos, é igual à da prestação de contas normal.
O que é simpliﬁcada é a análise. Porém, se utilizar recursos do FEFC ou Fundo Partidário, a
análise será padrão.
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JULGAMENTO DAS CONTAS
Após a análise e julgamento, as contas de campanha terão os seguintes pareceres:
- Aprovada
- Aprovada com ressalvas
- Desaprovadas
- Não prestadas
Haverá aprovação da prestação de contas quando esta estiver regular.
Quando as irregularidades não comprometerem as contas, estas serão aprovadas com
ressalvas.
Havendo falhas que comprometam a regularidade da prestação de contas apresentadas, estas
serão desaprovadas.
Serão consideradas contas não prestadas:
- As que forem apresentadas fora do prazo;
- As que não tiverem os documentos solicitados (inclusive mídia);
- Aquelas cujas diligências não forem atendidas, impedindo a análise da movimentação
declarada;
- Aquelas cujas contas não forem reapresentadas por problemas na numeração do extrato;
- Quando não for apresentada a procuração do advogado.
As contas eleitorais apresentadas após serem julgadas como não prestadas não serão objeto
de novo julgamento, e o candidato ﬁcará impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o
ﬁnal da legislatura. Tais efeitos perduram até que as contas sejam apresentadas.
A omissão da prestação de contas do partido acarretará a perda do direito ao fundo partidário e
ao FEFC do ano seguinte ao trânsito em julgado, bem como suspensão do registro ou anotação
do órgão partidário, após decisão com trânsito em julgado, precedida de processo regular que
assegure ampla defesa.
A desaprovação das contas dos candidatos, implicará a remessa de cópia de todo o processo ao
Ministério Público Eleitoral que poderá promover recurso contra a expedição de diploma, ação
de impugnação de mandato eletivo ou ação de investigação judicial eleitoral por uso indevido,
desvio de poder econômico e/ou poder de autoridade.
Já a desaprovação de contas eleitorais do partido, acarretará a perda do direito ao fundo
partidário e ao FEFC do ano seguinte ao trânsito em julgado. A sanção não poderá ser aplicada
se a prestação de contas não for julgada após 5 anos da sua apresentação.
Os candidatos que porventura forem beneﬁciados com a prestação incorreta do partido,
poderão responder por abuso de poder econômico e sofrer outras sanções cabíveis.
A responsabilidade civil e criminal recairá somente sobre os dirigentes partidários responsáveis
pelo partido à época dos fatos, e deverão ser apuradas em processos especíﬁcos a serem
instaurados nos foros competentes.
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LEGISLAÇÃO
Constituição Federal do Brasil
Lei 9096/95 (Lei dos Partidos Políticos)
Lei 9504/97 (Lei das Eleições)
Lei 13.487/17 (Fundo Esp. Finan. Campanhas)
Lei 13.488/17 (Mini Reforma Eleitoral de 2017)
Lei 13.831/19 (Altera 9096/95)
Lei 13.877/19 (Mini Reforma Eleitoral de 2019)
Lei 13.878/19 (Limites de Gastos Campanhas)
Res. TSE 23.604/19 (Finanças Partidárias)
Res. TSE 23.605/19 (Gestão e Distribuição do FEFC)
Res. TSE 23.606/19 (Calendário Eleitoral)
Res. TSE 23.607/19 (Arrecadação, Gastos e Prestação de Contas de Candidatos e Partidos)
Lei 4737/65 Código Eleitoral
Lei Complementar 64/90 - Lei Complementar 135/10 (Inelegibilidade)
Portaria Conjunta TSE/SRF 74/06: Intercambio de Informações Receita e TSE
Instruções Normativas da Receita Federal
Cartilha TSE – Receita Federal
Lei 9613/98 – Lavagem de dinheiro, ilícitos sistema ﬁnanceiro, cria COAF
Circular 3978/20 – Prevenção lavagem de dinheiro
Comunicado BACEN 32.228/18 (acompanhar publicação 2020)
Resolução BACEN 4753/19
Decreto–Lei 9295/46 e Resolução CFC 1530/17
Jurisprudência TSE
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