
1º Tema: FINANCIAMENTO DA CAMPANHA

(Arrecadação de Recursos)

FINANCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ELEITORAIS 

Júlio César Diniz Rocha 



 Lei Nº 9.504/97 (lei das eleições);

 Resolução TSE Nº 23.607/2019 – alterada pela Res. Tse nº 23.665/2021 (dispõe sobre

financiamento e prestação de contas das eleições);

 Resolução TSE Nº 23.605/2019 (dispõe sobre o FEFC);

 Resolução TSE Nº 23.704/2022 (Dispõe sobre o Limite de Gastos);

 Comunicado BACEN Nº 35.979/2020 (dispõe sobre a abertura de contas bancárias

para as eleições);

 Portaria Conjunta TSE/RFB – Nº 74/2006 (dispõe sobre a troca de informações e

dados entre o TSE e a RFB);

 Resolução TRE-MG Nº 1.214/2022 (dispõe sobre o controle concomitante, notas

fiscais eletrônicas e entrega das mídias das PCEs).

Legislação aplicável:



1 - Candidatos:

A - requerimento do registro de candidatura;

B - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

C - abertura de conta bancária específica; e

D - emissão de recibos eleitorais, por meio do SPCE, na hipótese de doações estimáveis em

dinheiro e doações pela internet.

2 - Partidos:

A - o registro ou a anotação conforme o caso, no respectivo órgão da Justiça Eleitoral;

B - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

C - abertura de conta bancária específica; e

D - emissão de recibos de doação, por meio do SPCA.

• Pré- requisitos



 Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos

partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à

escolha e registro de candidatos, à arrecadação e aplicação de recursos em

campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de

cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes (Lei nº 9.096/95, art. 11-A, §8º

e Lei 9.504/97, art. 6º, § 6º-A e Resolução TSE nº 23.665/2022).

 A prestação de contas da federação corresponderá aquela apresentada à Justiça

Eleitoral pelos partidos que a integram e em todos os níveis de direção partidária
(inserido pela Resolução TSE nº 23.665/2022).

Federação:



 Nas campanhas dos candidatos às eleições em Minas Gerais foram definidos da seguinte forma:

 Governador  R$ 17.788.806,16 (+ até 50%, se houver 2º Turno) (variável conforme a Unidade da Federação)

 Senador  R$ 5.336.641,85 (variável conforme a Unidade da Federação)

 Dep. Federal  R$ 3.176.572,53 (valor fixo para todas as unidades da federação)

 Dep. Estadual  R$ 1.270.629,01 (valor fixo para todas as unidades da federação)

 O limite de gastos fixado para o cargo da eleição majoritária é único e inclui os gastos realizados pelo candidato
ao cargo de vice ou suplente.

 Compõe o limite de gastos:

1 - o total dos gastos financeiros de campanha contratados pelo candidato; 

2 - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou a outros candidatos e, 

3 - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

 Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% (cem por cento), podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do poder
econômico.

• Limite de gastos



 A conta bancária de campanha, para as eleições gerais, deve ser aberta, obrigatoriamente,

independentemente de movimentação financeira, em agências bancárias, postos de atendimento

bancário ou por meios eletrônicos:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela RFB;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até 15 de agosto

de 2018, ou aqueles que abriram mas não as mantiveram abertas, poderão fazê-lo

até 15 de agosto de 2022.

 A obrigação prevista acima deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, exceto

se:

I - cujo candidato, formal e judicialmente, tenha renunciado, teve o registro indeferido,

desistiu ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ

de campanha e que não haja indícios de

movimentação de recursos de campanha.

• Conta Bancária de Doações para a Campanha (DC)



• Contas bancárias – Fundo Partidário (FP) e Fundo Especial  de 

Financiamento de Campanha (FEFC)

 Nas hipóteses de repasses de recursos oriundos do Fundo Partidário (FP) e do

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os

candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da

movimentação financeira desses recursos;

 O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral

deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária especifica do

fundo partidário, se já existente;

 É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas

distintas.



 O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das

contas específicas, bem como a arrecadação de recursos que não transite por estas contas,

implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato;

 Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro da sua

candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (art. 30-A, da Lei 9.504/97).

OBS: Eventual recusa ou o embaraço à abertura de conta pela instituição financeira, inclusive

no prazo fixado em lei, sujeitará o responsável ao disposto no art. 347 do Código Eleitoral.

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça

Eleitoral ou opor embaraços à sua execução: Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de

10 a 20 dias-multa.

• Contas bancárias – (DC), (FP) e (FEFC)



Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites

previstos, somente são admitidos quando provenientes de:

1 - recursos próprios das candidatas e dos candidatos, inclusive empréstimos;

2 - doações financeiras ou estimáveis em dinheiro recebidas de pessoas físicas;

3 - doações recebidas de outros partidos políticos e de outro(a)s candidato(a)s;

4 - comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação;

5 - recursos públicos do Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de Financiamento

de Campanha (FEFC);

6 - de rendimentos decorrentes da locação de bens próprios dos partidos políticos ou

gerados pela aplicação de suas disponibilidades pelo(a)s candidato(a)s e partidos.

• Arrecadação de Recursos (fontes/origens)



Partido
 Cota 2% - Partidos 

registrados no TSE 

Cota 35% - Votos 

câmara dos deputados

Cota 48% - Bancada 

Câmara dos deputados 

(considerando as 

filiações e desfiliações, 

incorporações e fusões)

Cota 15% - Bancada 

Senado
Total

UNIÃO8 3.100.949,86R$           285.809.803,02R$       394.600.403,32R$         93.028.495,82R$          776.539.652,02R$       

PT 3.100.949,86R$           180.710.219,65R$       259.972.030,42R$         55.817.097,49R$          499.600.297,43R$       

MDB 3.100.949,86R$           97.075.541,53R$         157.840.161,33R$         102.331.345,40R$        360.347.998,12R$       

PSD 3.100.949,86R$           102.591.563,94R$       167.124.876,70R$         74.422.796,66R$          347.240.187,15R$       

PP 3.100.949,86R$           97.820.502,39R$         185.694.307,44R$         55.817.097,49R$          342.432.857,19R$       

PSDB 3.100.949,86R$           105.139.770,49R$       134.628.372,90R$         74.422.796,66R$          317.291.889,91R$       

PL5 3.100.949,86R$           93.233.263,05R$         171.767.234,39R$         18.605.699,16R$          286.707.146,46R$       

PSB 3.100.949,86R$           96.756.007,47R$         148.555.445,95R$         18.605.699,16R$          267.018.102,45R$       

PDT 3.100.949,86R$           81.281.446,95R$         129.986.015,21R$         37.211.398,33R$          251.579.810,35R$       

REPUBLICANOS7 3.100.949,86R$           88.949.318,76R$         139.270.730,58R$         9.302.849,58R$            240.623.848,78R$       

PODEMOS6 3.100.949,86R$           65.524.595,05R$         55.708.292,23R$           65.119.947,07R$          189.453.784,22R$       

PTB 3.100.949,86R$           36.095.589,61R$         46.423.576,86R$           27.908.548,75R$          113.528.665,08R$       

SOLIDARIEDADE 3.100.949,86R$           34.852.697,38R$         64.993.007,61R$           9.302.849,58R$            112.249.504,43R$       

PSOL 3.100.949,86R$           49.679.534,90R$         46.423.576,86R$           -R$                              99.204.061,63R$         

PROS 3.100.949,86R$           36.487.931,62R$         41.781.219,17R$           9.302.849,58R$            90.672.950,23R$         

NOVO 3.100.949,86R$           49.039.699,43R$         37.138.861,49R$           -R$                              89.279.510,78R$         

CIDADANIA2 3.100.949,86R$           28.380.124,96R$         37.138.861,49R$           18.605.699,16R$          87.225.635,48R$         

PATRIOTA3 3.100.949,86R$           40.781.333,81R$         32.496.503,80R$           9.302.849,58R$            85.681.637,05R$         

PSC 3.100.949,86R$           30.689.153,86R$         32.496.503,80R$           9.302.849,58R$            75.589.457,11R$         

PCdoB4 3.100.949,86R$           30.675.555,91R$         41.781.219,17R$           -R$                              75.557.724,94R$         

REDE 3.100.949,86R$           14.575.578,74R$         4.642.357,69R$             46.514.247,91R$          68.833.134,20R$         

AVANTE 3.100.949,86R$           33.085.052,63R$         32.496.503,80R$           -R$                              68.682.506,29R$         

PV 3.100.949,86R$           28.424.238,01R$         18.569.430,74R$           -R$                              50.094.618,62R$         

AGIR1 3.100.949,86R$           10.739.421,13R$         -R$                               9.302.849,58R$            23.143.220,57R$         

PMN 3.100.949,86R$           11.321.902,50R$         -R$                               -R$                              14.422.852,36R$         

DC 3.100.949,86R$           6.812.075,13R$            -R$                               -R$                              9.913.025,00R$            

PCB 3.100.949,86R$           -R$                             -R$                               -R$                              3.100.949,86R$            

PCO 3.100.949,86R$           -R$                             -R$                               -R$                              3.100.949,86R$            

PMB 3.100.949,86R$           -R$                             -R$                               -R$                              3.100.949,86R$            

PRTB 3.100.949,86R$           -R$                             -R$                               -R$                              3.100.949,86R$            

PSTU 3.100.949,86R$           -R$                             -R$                               -R$                              3.100.949,86R$            

UP9 3.100.949,86R$           -R$                             -R$                               -R$                              3.100.949,86R$            

TOTAL 99.230.395,54R$        1.736.531.921,95R$    2.381.529.492,96R$      744.227.966,55R$        4.961.519.777,00R$    

VALOR MÉDIO POR CANDIDATO ====> 198.460,79R$               

Recursos do FEFC (Distribuição nacional)



- A utilização de recursos próprios que tenham sido obtidos mediante empréstimo

somente é admitida quando a contratação ocorrer em instituições financeiras ou

equiparadas e autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

OBS: O candidato e o partido político devem comprovar à Justiça Eleitoral até a entrega

da prestação de contas final:

I - devem estar caucionados por bem integrante do seu patrimônio no momento do

registro de candidatura;

II não devem ultrapassar a capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos de

sua atividade econômica;

III - a realização do empréstimo por meio de documentação legal e idônea; e

IV - na hipótese de candidato, a sua integral quitação em relação aos recursos

aplicados em campanha.

• Empréstimos



Doações (Meios)

As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,

inclusive pela internet, por meio de:

I- financeiras: transação bancária na qual o CPF ou CNPJ (candidato(a) ou partido) do

doador seja obrigatoriamente identificado (TED, DOC, PIX, Cheque);

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a

demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela

prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo

(Crowdfunding/Vaquinha virtual) por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e

outros recursos similares.



 As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos

auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição;

 O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)

dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer, entretanto, na

hipótese de utilização de recursos próprios dos candidatos a vice ou suplente, os valores serão

somados aos recursos próprios do titular para aferição do limite;

 O limite de pessoas físicas não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens

móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor

estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

 ATENÇÃO: A doação acima dos limites fixados 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 n° 64/1990;

Doações (Limites)



 As doações financeiras recebidas em dinheiro, acima de R$ 1.064,10, não podem ser utilizadas e devem, na

hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas

de origem não identificada (RONI) e recolhidas ao Tesouro Nacional.

 No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o acima informado, ainda que

identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Além desta consequência, o

impacto sobre a regularidade das contas será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

 É vedado o uso de moedas virtuais (Criptomoedas) para o recebimento de doações financeiras.

 Obs.1: As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez

centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e

do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

 Obs.2: A regra acima aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo doador

em um mesmo dia.

Doações (Limites)



Atenção!

 Não confundir doação recebida da campanha de outro candidato ou candidata (pessoa
jurídica, por meio de CNPJ), com a doação do próprio candidato ou candidata (pessoa física,
por meio de CPF).

 É permitido à candidata ou ao candidato, na condição de pessoa física e cidadão, efetuar
doações diretamente para outros candidatos, candidatas ou partidos políticos. Nessa
situação, a doação deve observar o limite de até 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo
doador ou doadora no ano calendário anterior à eleição.

 Todavia, a doação da candidata ou do candidato (como pessoa física) para outra campanha
não pode gerar benefício para a própria campanha (recebimento de doações daquele
candidato(a) para o qual doou), o que configuraria doação para a própria campanha, por
interposta pessoa.

Doações (Limites)



Doações (Fontes Vedadas)

É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em

dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer

espécie, procedente de:

I - pessoas jurídicas;

II - origem estrangeira;

III - pessoa física permissionária de serviço público.

OBS. 1: A configuração da fonte vedada a que se refere o inciso lI não depende da

nacionalidade do doador, mas da procedência dos recursos doados.

OBS. 2: A vedação prevista no inciso III não alcança a aplicação de recursos

próprios do candidato em sua campanha.


