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RODRIGO KICH
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QUAL O 
OBJETIVO DE 

UM 
CANDIDATO?





Financiamento e Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
 

   Normas Aplicáveis:

 Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral);
 Lei nº 9.504/97 (alterada pelas Leis nº 11.300/2006, 12.034/2009 e 

 12.891/2013, 13.165/2015 e 13.488/2017);
 Resolução do TSE n.º 23.548/2017 (Registro de Candidatos);
 Resolução do TSE nº 23.553/2017 (Arrecadação, Gastos e 

Prestação de Contas  da Campanha);
 Comunicado BACEN nº 29.108/2016.





REGISTRO
(CANDEX)

FINANCIAMENT
O DE 

CAMPANHA
(RECIBOS)

GASTOS 
ELEITORAIS

PRESTAÇÃO 
DE 

CONTAS



 DATAS:
- DURAÇÃO DA CAMPANHA ELEITORAL:

45 DIAS
- DATA DAS CONVENÇÕES:

20/07/2018 À 05/08/2018
- REGISTRO DE CANDIDATURAS:

ATÉ 15/08/2018
- ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS ELEITORAIS:

- PARTIDOS: até 15/08/2018
- CANDIDATOS: até 10 dias após emissão CNPJ

- INICIO DA CAMPANHA???



   16/08/2018???



         #SQN!!!



A CAMPANHA DEVE INICIAR A PARTIR 
DO MOMENTO EM QUE A CONTA 
BANCÁRIA ESTIVER ABERTA!!!



Registro das informações 
no SPCE

Financiamento e Prestação de Contas de Campanha Eleitoral

Fluxo do Processo
   

Registro de candidatura
Obtenção CNPJ

Abertura de contas

Recibos eleitorais
Arrecadação de Recursos e 

Realização de Gastos

Prestação de contas

Parecer do Órgão 
Técnico/Cartório

E MPE

Julgamento pela JE
Recurso TSE



CANDex
Módulo Externo do Sistema de Candidaturas

É um sistema de candidaturas, cuja utilização é obrigatória para 
partidos políticos, coligações e candidatos que desejam 
concorrem nas eleições.

POR MEIO DELE SÃO EMITIDOS: 

Documentos que são obrigatórios para o registro da candidatura 
(DRAP*, RRC*, declaração de bens, lista de certidões e propostas), 
devendo ser entregues assinados à Justiça Eleitoral junto com os 
dados cadastrais dos partidos, coligações e candidatos gravados 
em meio magnético.

*Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
*Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)



O sistema CANDex está disponível em versões para os 
sistemas operacionais 
Windows e Linux.

 ONDE OBTER: 

Página da Internet do TSE

http://www.tse.jus.br 



Para melhor organização e produtividade é fundamental que os 
trabalhos de digitação de dados e digitalização de fotos e 
documentos sejam planejados com antecedência. 

SUGESTÃO PARA UMA MELHOR PRODUTIVIDADE: 

Imprima e preencha os rascunhos do DRAP e do RRC antes de iniciar 
qualquer digitação. Dados obrigatórios incompletos não permitirão 
que o registro seja salvo; 

OBS.: não é matéria contábil, mas sim IMPORTANTE 
matéria administrativa.



- CONVENÇÕES: 20/07/2018 à 05/08/2018
- REGISTRO DE CANDIDATURAS (entrega CANDEX): 

15/08/2016

Com entrega do CANDEX, devemos consultar 
diariamente, no site do TSE ou RFB, a emissão do 
CNPJ dos candidatos

- a partir de então, conta bancária de campanha 
deve ser aberta  PRAZO: 10 dias a partir do CNPJ

Resistência do banco?  Comunicado BACEN            
nº 32.228, de 25/06/2018



Financiamento da Campanha 

Requisitos Essenciais, Limites, Arrecadação e 
Aplicação de recursos



NOVIDADES NORMATIVAS 
• A fixação do limite total do gasto eleitoral (teto); 
• Ordem cronológica dos registros (72 horas / 3 dias);
• A transparência das receitas – publicização;
• Repressão ao abuso do poder econômico (gastar além)

Multa no valor de 100% da quantia doada 
que excedeu o limite estabelecido!



PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES
 

A arrecadação  de recursos e a realização de gastos de campanha, 
devem observar:

Partido Políticos:
  Abertura de conta bancária específica (DC/FP/FEFC), com o CNPJ já 

existente;
Emissão de recibo eleitoral (conforme a situação).

Candidatos:
  Registro de candidatura;
  Inscrição no CNPJ de campanha;
  Abertura de conta bancária específica (DC/FP/FEFC) e,
  Emissão de recibo eleitoral (conforme a situação).



COMITÊS FINANCEIROS 

foram

EXTINTOS!



• Partidos: até 15/08/2018, utilizando o CNPJ já 
existente.

• Candidatos: máximo de 10 dias a contar da data de 
concessão do respectivo CNPJ;

• Bancos: Até 3 dias do pedido, sendo-lhes vedado 
condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de 
taxas e/ou outras despesas de manutenção. 

PRAZOS - Abertura Conta Doações para Campanha
 

Não abertura de conta bancária específica pode ser causa 
para julgamento de contas não prestada.



 Devem ser gerados:
- Partidos: no SPCA;
- Candidatos: no SPCE.

A EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS NÃO É MAIS OBRIGATÓRIA!!!

Exceto, quando se tratar de:
- doações por meio da internet
- estimável em dinheiro ; 

RECIBOS ELEITORAIS



EXCESSÕES para a emissão dos recibos eleitorais de ESTIMÁVEIS:

 Cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00;
 Doações estimáveis em dinheiro efetuadas entre candidatos e 

partidos, decorrentes do uso comum de suas sedes (comitês de 
campanha), bem como de  materiais de propaganda eleitoral, cujo 
gasto deverá ser registrado na Prestação de Contas do  responsável 
pelo pagamento.

 Cessão de automóvel do próprio candidato, do cônjuge e de seus 
parentes até o terceiro grau, para seu uso pessoal, durante a 
campanha. 



Quando doações entre 
candidatos e partidos, a 
dispensa de emissão de 

recibo eleitoral não afasta 
a obrigatoriedade do 

registro dessas 
informações, nas 

prestações de contas dos 
doadores e de seus 

beneficiários. 



I. Recursos próprios dos candidatos;
II. Doações de pessoas físicas;
III. Recursos do Fundo Partidário/FEFC;
IV. Doações de outros candidatos ou partidos políticos;
V. Receita decorrente da comercialização de bens ou da 
realização de eventos;
VI. Aplicações financeiras.

Fontes/Origens de Recursos

 As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 
só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica (TED 
ou DOC) entre contas do doador e beneficiário.

 O candidato poderá ser financiado com recursos próprios até o 
limite de gastos (veremos mais a frente);



• transação bancária (TED/DOC, Depósito em dinheiro, cheque 
nominal ou boleto;

• doação ou cessão temporária de bens e serviços estimáveis em 
dinheiro;

• Instituições que promovam técnicas e de serviços de 
financiamento coletivo (Crowdfunding);

• Cartão de crédito ou de débito;
• Internet;

OBS.: até o dia da eleição. Após, apenas para quitação de dívidas.

Arrecadação de Recursos
Meios para Arrecadação de Recursos

 



Pessoa física: 10% dos rendimentos brutos auferidos 
no ano-calendário anterior à eleição, conforme 
declaração à Receita Federal do Brasil, excetuando-se as 
doações estimáveis de bens móveis ou imóveis, até 
R$40.000,00, apurados conforme valor de mercado;

Candidato: recursos próprios até o limite de gastos 
definidos pela Justiça Eleitoral para seu cargo e 
respectivo município.

Arrecadação de Recursos
LIMITE DE DOAÇÃO

 

§3º, art. 29, Res. 23.553/2017: A doação acima dos limites fixados neste 
artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% 
(cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato 
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da 
Lei Complementar nº 64/1990.



É vedado a partido político e candidato receber, direta ou 
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, 
inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de 
doador:

Origem estrangeira;
Pessoa jurídica;
Pessoa física que exerça atividade comercial decorrente da 
concessão ou permissão pública.

Arrecadação de Recursos
FONTES VEDADAS

 



Existe a possibilidade da realização de diligências* a 
qualquer tempo desde o início da campanha eleitoral, 
com amplos poderes para a produção de provas.

* “A autoridade judicial pode, a qualquer tempo, mediante 
provocação ou de ofício, determinar a realização de diligências 
para verificação da regularidade e efetiva realização dos 
gastos informados pelos partidos políticos ou candidatos.” (Art. 
47 da Resolução nº 23.553/17)

CONTROLES CONTÁBEIS
 





FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA 
- FEFC
• Criado pela Lei 13.487/2017

A natureza pública dos recursos não permite o desvio de 
finalidade, ou seja, não podem ser pagas despesas com multa e 
juros de mora, multas eleitorais, dentre outras que represente 
má aplicação do recurso público.  

Ver relatório 
Eleicoes2018_FEFC.PDF



Gasto Eleitoral 

Requisitos Essenciais, Limites, Arrecadação e 
Aplicação de recursos



A REALIZAÇÃO DO GASTO ELEITORAL

Os gastos eleitorais são as despesas realizadas por 
candidato e partido, na campanha eleitoral com o 
objetivo de conseguir voto. (Lei 9.504/1997,
art. 26).

Estão sujeitos a registros, tem limites fixados e prazo 
para realização.



LIMITES DE GASTOS:

Presidente da República:
- 1º turno: R$ 70.000.000,00
- 2º turno: R$ 35.000.000,00

Governador (2º turno – 50%), Senadores, e 
Deputados Federais e Estaduais:

- Ver quadro demonstrativo 
Eleicoes2018_LimitesGastos.PDF



GASTOS ELEITORAIS (de campanha)
• Art. 37, Res TSE n.º 23.553/2017

Relação dos gastos eleitorais, sujeitos ao registro e 
aos limites fixados na resolução  
Ex.: confecção de material impresso; propaganda; 
aluguéis; correspondências; produção de jingles…

Atenção! Carro de som não é mais permitido, exceto 
em carreatas, passeatas ou comícios.



CONTRATAÇÃO DE PESSOAS
 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EXCLUSIVAMENTE PARA A 
CAMPANHA ELEITORAL

PARTIDOS POLITICOS E CANDIDATOS:
- Não contratam empregados

- Contratam trabalhadores avulsos
- Não equiparam-se à empresas

- Não devem fazer SEFIP



GASTOS COM O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

• Participação obrigatória do contabilista desde o 
início da campanha*;

• Profissional com melhor técnica para o registro e 
documentação do patrimônio eleitoral;

• Beneficio na gestão financeira da campanha;

*Parágrafo 4º, Art. 48, Res. TSE 23.553/17.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
Paraágrafo 4º, art. 48, Res TSE 23.553/2017: “A 
arrecadação de recursos e a realização de gastos 
eleitorais devem ser acompanhadas por profissional 
habilitado em contabilidade desde o início da 
campanha, o qual realizará os registros contábeis 
pertinentes e auxiliará o candidato e o partido na 
elaboração da prestação de contas, observando as 
normas estabelecidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e as regras estabelecidas nesta 
resolução.”



GASTO realizado pelo ELEITOR
O eleitor pode realizar gasto, em apoio ao 
candidato, de forma particular, sem consumir o 
limite do candidato.

 Limite individual de gasto é de 

R$ 1.064,10



FUNDO DE CAIXA  - COM RECURSOS DA 
CONTA DE CAMPANHA   

O conjunto de gastos diretos é até 2% do 
gasto eleitoral total, assim a base de cálculo é 
dinâmica e aumenta proporcionalmente ao 
volume de gastos de campanha.



GASTO DIRETO (pequenas despesas)
(Art. 41 e 42, Res.TSE n.º 23.553/17)

• pagamento em espécie “dinheiro”;
• limitado individualmente, cada gasto, até R$ 477,00 

(meio salário mínimo); 
• Paga na data de sua ocorrência; 
• Documento fiscal idôneo (cupons, NF-e, recibos); 
• Objeto de controle específico. 
Ex.: cafezinho, material de limpeza.



A PRESTAÇÃO 
DE 

CONTAS ELEITORAIS



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

 OBRIGATORIEDADE

Definida pelo Artigo 48, da Resolução TSE                      
n.º 23.553/2017

-Candidatos
-Diretórios:

- Municipais
- Estaduais
- Nacional 





PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 
SPCE

-Sistema utilizado pela Justiça Eleitoral desde 2002;
-Eleições Gerais ou Municipais;
-Apresenta dados tabulados permitindo intercambio 

de informações com órgãos de fiscalização (RFB, 
COAF, TCU, MPE e a DPF);



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 
SPCE

-Link TSE (http://www.tse.jus.br )
-Prestação de Contas PARCIAL
-Prestação de Contas FINAL
-Recursos Financeiros Recebidos – 72 horas 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 
SPCE

-Renúncia de Candidatura (período campanha/SM)
-Responsabilidade Solidária pela veracidade 

informações financeiras e contábeis:
• CANDIDATO e Administrador Financeiro
• PARTIDO é do Presidente e Tesoureiro 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 
SPCE

-Para 2018, sistema foi adaptado após a reforma 
eleitoral de 2017 para:

     » recebimento do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha;

     » recebimento do financiamento coletivo;



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 
SPCE

     » ajustes nos gastos, criando novas rúbricas, 
como despesas com o impulsionamento nas redes 
sociais e despesas relativas ao financiamento coletivo;  

     » fixação de limites de gastos por cargos 
eletivos.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 
SPCE

-Financiamento Coletivo deverá ser 
INDIVIDUALMENTE IDENTIFICADO na PC, de forma 
manual, ou através de importador de dados;

-O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, determinou 
que a Justiça Eleitoral adote o Processo Judicial 
Eletrônico – Pje, em todo o processo eleitoral;



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 
SPCE

-DIGITALIZAÇAÃ O DE DOCUMENTOS! 
Inserçaão SPCE + documentaçaão 

comprobatoá ria FP e FEFC (entrega presencial no 
Tribunal Eleitoral)



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

PRAZOS

-PRESTAÇAÃ O DE CONTAS PARCIAL 
9 aà  13 de Setembro de 2018 (com as 

informaçoã es do iníácio da campanha ateá  o dia 
08/09/18) 



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

- PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
OBRIGATORIEDADE

-Falta de entrega  notificaçaão (72h)  NAÃ O 
PRESTADAS ;

-Candidatos da Majoritaá ria e Vices/Suplentes          
    (art. 80, Res. TSE n.º 23.553/2017);

-Apresentaçaão isolada (Vices/Suplentes);
-Falta de Movimentaçaão Financeira;
-Comprovaçaão (Extratos ou Declaraçaão IF).



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
PAPEIS DE TRABALHO (inc. II, art. 56)

-EXTRATO DA PRESTAÇAÃ O DE CONTAS

IMPORTANTE!!! A ausência do número de controle, no 
Extrato da Prestação de Contas, emitido pelo SPCE, ou a 
divergência do número constante na base de dados da 
Justiça Eleitoral, impossibilita a recepção, sendo necessária 
a representação, sob pena de terem as contas julgadas 
como não prestadas.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
PAPEIS DE TRABALHO (inc. II, art. 56)

-EXTRATO DA PRESTAÇAÃ O DE CONTAS: por tipo 
de conta (Recursos Ordinaá rios, Fundo 
Partidaá rio...);

-COMPROVANTES DE REPASSE DAS SOBRAS DE 
CAMPANHA AÀ  DIREÇAÃ O PARTIDAÁ RIA: obedecer aà  
segregaçaão (Outros Recursos, FP, FEFC);

-DOCUMENTOS FISCAIS DOS GASTOS: resoluçaão 
menciona gastos com recursos do FP e FEFC;



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
PAPEIS DE TRABALHO (inc. II, art. 56)

-DECLARAÇAÃ O DO RECEBIMENTO DAS SOBRAS 
DE CAMPANHA: emitida pela Direçaão Partidaá ria;

-AUTORIZAÇAÃ O DE ASSUNÇAÃ O DAS DIVIDAS DE 
CAMPANHA: para o Partido Políático assumir, 
Diretoá rio Nacional deve autorizar;

-CONSTITUIÇAÃ O DE ADVOGADO;



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
PAPEIS DE TRABALHO (inc. II, art. 56)

-COMPROVANTES DE FONTE VEDADA:

 Se houver devoluçaão de fonte vedada, 
apresentar DOCUMENTO BANCAÁ RIO;

 Se houver repasse das origens naão 
identificadas, apresentar Guia de 
Recolhimento ao Tesouro Nacional – GRU.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
PAPEIS DE TRABALHO (inc. II, art. 56)

-NOTAS EXPLICATIVAS.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
RESPONSAVEIS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

-CANDIDATO E VICE/SUPLENTE;

-ADMINISTRADORA FINANCEIRO (para 
candidatos);

-PRESIDENTE (para Partidos);

-TESOUREIRO (para Partidos);

-ADVOGADO (para candidatos e Partidos): 
interlocutor entre envolvidos e a Justiça 
Eleitoral);

- PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

O profissional da contabilidade deve, com zelo e diligência, 
assegurar a adequada classificação das receitas arrecadadas e 
dos gastos realizados ao longo do processo eleitoral, bem 
como a salvaguarda quando da orientação aos candidatos 
sobre os riscos e as impossibilidades do uso de recursos de 
fontes não identificadas ou de fontes vedadas. Os 
profissionais da contabilidade têm a obrigação de organizar, 
realizar e validar as prestações de contas do processo 
eleitoral. A participação do contador no processo eleitoral 
reforça o papel do profissional da contabilidade como agente 
de proteção da sociedade, contribuindo para maior controle e 
transparência da prestação de contas do processo eleitoral.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS

-Aceita quando for voluntaá ria, ou para 
cumprimento de diligeência;

-Ateá  julgamento, quantidade ilimitada.

SUGESTÃO!! Após a entrega, é prudente realizar, de forma 
voluntária, nova análise de tudo o que foi apresentado. Isso 
permite identificar e corrigir eventuais equívocos ou 
omissões. Ao retificar as contas, existe a obrigação de 
explanar os motivos (justificativas) de sua retificação.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS

-PC PARCIAL: pode ser retificada ateá  o prazo de 
entrega da PC FINAL. Se apoá s a entrega da Final, 
for necessaá ria retificaçaão algum dado da PC 
PARCIAL, o arquivo a ser retificado eá  o da PC 
FINAL (mais Nota Explicativa).



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

-O sistema simplificado de Prestaçaão de Contas 
seraá  utilizado nos casos de:

 Houver  movimentaçaão financeira de 
R$20.000,00;

 Municíápios com ateá  50.000 habitantes.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

IMPORTANTE!!! A prestação de contas 
SIMPLIFICADA NÃO IMPACTA O TRABALHO DO 
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE e sim um 
sistema de análise, por parte do Tribunal 
Eleitoral, de forma eletrônica e simplificada.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA

-Manter mesmo zelo e intensidade de trabalho, pois 
ela também é elaborada no SPCE;

-O rol de documentos, está no artigo 67, da 
Resolução TSE n.º 23.553/2017.



SPCE
Sistema de Prestação 

de 
Contas Eleitorais













DESPESAS



Outras Comprovaçoã es



Entrega da Mídia



OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DOS

PARTIDOS POLÍTICOS
E

CANDIDATOS



LEI N.º 8.821/89

Imposto Estadual sobre 
Doações



“considera-se doação qualquer ato ou 
fato em que o doador, por liberalidade, 

transmite bens, vantagens ou direitos de 
seu patrimônio, ao donatário que os 

aceita” ( inciso II, art. 2º. )



“Os partidos políticos são imunes ao 
imposto” ( inciso III, art. 5º. )



Doações aos candidatos, superiores à 
R$ 2.507,00 mensais, está sujeita à 

alíquota de 3,00% ( inciso X, art. 7º. e 
art. 19 )



PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL

PRINCIPAIS DILIGÊNCIAS COM DOADORES

Ver tabela Eleicoes2016_IndiciosIrregularidades



Frente às novas regras 
eleitorais, não há espaço 
para brincadeiras. A hora de 
mostrar que os partidos são 
sérios, é agora!



Nossos agradecimentos pelas trocas de 
experiências e boa sorte nas Eleições 
2018!!!

RODRIGO KICH
rkich@zwcontabilidade.com.br
51 3712-2404

CARLOS SOUTO JR
csj@contaseleitorais.com.br
51 99878-9356
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