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Curso/Disciplina: Direito Eleitoral 

Aula: 27 

Professor (a):   Bruno Gaspar 

Monitor (a): Fabiana Pimenta 

 

Aula 27 

 

Prestação de Contas 

Conceito (Rodrigo Lopes): “A prestação de contas consiste em procedimento de caráter jurisdicional, através 

do qual os candidatos e partidos políticos apresentam a justiça eleitoral os valores arrecadados na 

campanha, demonstrando as respectivas fontes e indicando os destinos dos gastos eleitorais”. 

 

1) Responsabilidade 

A legislação obriga os candidatos e os partidos políticos a efetuarem a prestação de contas eleitoral, já que 

são eles que são os beneficiários dos recursos que são arrecadados e utilizados nas campanhas eleitorais. 

 

Lei9504/97: 

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, 

e financiadas na forma desta Lei. 

 

Art. 20.  O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração 

financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, 

recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta Lei. 

Art. 21.  O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do art. 20 desta Lei pela veracidade 

das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas.      

 

O candidato, de acordo com o art. 20, pode indicar uma pessoa para ser o administrador financeiro da 

campanha (responsável). Ambos serão solidariamente responsáveis. 

No caso do partido político, o presidente e o tesoureiro serão responsáveis pela veracidade das informações 

prestadas. E também eles dois devem assinar as prestações de contas que serão apresentadas a justiça 

eleitoral. 

 

As resoluções temporários do TSE (aquelas que são editadas a cada eleição) costumam fazer novas 

exigências. 

A resolução que valeu para eleição Municipal de 2016: Res 23.463/15, tratou de prestação de contas dentre 

outros assuntos para eleições de 2016. Nela também constou a assinatura na prestação de contas de um 

profissional habilitado em contabilidade.  

Art. 41, §4º 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 realiza os registros contábeis pertinentes e auxilia o 
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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. 

 

2) Prestação de contas parcial que ocorre na internet (Art. 28, §4º Lei 9504) 

Novidade trazida pela lei 13.165/2015 a lei 9504 (minirreforma de 2015). 

§ 4
o
  Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em 

sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 

13.165, de 2015) 

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas 
de seu recebimento;  (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os 
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 

A prestação de contas aqui é a parcial que ocorre durante a campanha. A prestação de contas final ocorre no 

prazo de 30 dias depois das eleições. 

 

O intuito aqui é promover o maior controle dos recursos arrecadados ainda durante o percurso da 

campanha eleitoral. Tenta-se evitar as manipulações das campanhas, pois vincula o a prestação parcial ao 

que será apresentado ao final. 

Não existe uma sanção específica para o descumprimento da prestação parcial pela internet, porém a 

apresentação intempestiva ou de forma inadequada pode se caracterizar uma infração grave a ser apurada e 

sancionada pela ocasião das prestações de conta final.  

 

3) Prestação de contas simplificada (art. 28, § 10) 

Novidade trazida pela lei 13.165/2015 a lei 9504 (minirreforma de 2015). 

Nova forma de prestação de contas para prestações financeiras de menor recursos/gostos eleitorais. 

Há 2 hipóteses de aplicação:  

-Candidatos que apresentarem movimentação financeira de até 20 mil reais. (art. 28, §9º) 

-Eleição de prefeito e vereador de municípios de até 50mil eleitores. (art. 28, §11) 

§ 9
o
  A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem 

movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados monetariamente, a 

cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE ou por índice que o substituir. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 10.  O sistema simplificado referido no § 9
o
 deverá conter, pelo menos: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

I - identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os respectivos valores 
recebidos; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 
II - identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou CNPJ dos fornecedores de material e dos 
prestadores dos serviços realizados; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 
III - registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 
§ 11.  Nas eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de cinquenta mil eleitores, a prestação de 

contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os §§ 9
o
 e 10. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 

Prestação de Contas Final 

1)Prazo (art. 29, III e IV) 

Até 30 dias após as eleições (1º turno) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
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Até 20 dias após 2º turno (se houver).  

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos 
candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão: 
 III - encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações de 
contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte; 
IV - havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas, referente aos 2 (dois) turnos, até o vigésimo dia 
posterior à sua realização. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 

Apresentação das contas finais tem diretrizes traçadas pela lei 9504, mas está detalhada na resolução 

temporárias do TSE que é expedida para cada pleito. Assim, usaremos a última resolução que tratou do 

assunto, que foi a Res. 23463/2015. 

 

2)Justiça Eleitoral publica um edital, a partir dele os partidos políticos, candidatos, MP e qualquer 

interessado terão o prazo de 3 dias para impugnar as contas que foram apresentadas pelo partido político, 

coligação ou candidato. A impugnação será feita na própria justiça eleitoral. 

20min 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2

