
995

D
IR

EI
TO

 E
LE

IT
O

RA
L

14. Da Prestação de Contas 
(Art� 28 a 32)

Durante a unidade, trabalharemos, em suma: 
“Da Prestação de Contas (Art. 28 a 32)”.

O conteúdo mais relevante será: “da Prestação de 
Contas (Art. 28 a 32)”.

Prestação de Contas para Justiça 
Eleitoral

Encerradas as eleições, todos os candidatos, vito-
riosos ou derrotados nas urnas, deverão prestar con-
tas para a Justiça Eleitoral, tendo em vista os limites 
legais estabelecidos quanto à origem dos recursos e 
a sua destinação.

Assim, os candidatos vitoriosos poderão não 
conseguir sua diplomação e a posse no mandato, se 
tiverem suas contas rejeitadas pela Justiça Eleitoral. 

SPITZCOVSKY, 2013.

Tal matéria se encontra disciplinada nos Arts. 28 
a 32, da Lei nº 9.504/1997.

Inicialmente, disciplina o Art. 28, incisos I e II, 
da referida Lei, in verbis:

Da Prestação de Contas

Art� 28� A prestação de contas será feita:
I. no caso dos candidatos às eleições majoritárias, 
na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;
II. no caso dos candidatos às eleições propor-
cionais, de acordo com os modelos constantes 
do Anexo desta Lei.

Obrigação de Prestar Contas para a 
Justiça Eleitoral
Para eleições majoritárias, a legislação eleitoral 

dispõe que será responsável pela prestação de con-
tas o comitê financeiro, órgão que tem de ser cons-
tituído depois da realização da convenção partidária 
e deve ser registrado antes do início da campanha, 
conforme Art. 28, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 (SPITZ-
COVSKY, 2013, p. 209), que se confere a seguir:

Art� 28 § 1º As prestações de contas dos candida-
tos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio 
candidato, devendo ser acompanhadas dos extra-
tos das contas bancárias referentes à movimenta-
ção dos recursos financeiros usados na campanha e 
da relação dos cheques recebidos, com a indicação 
dos respectivos números, valores e emitentes. (Re-
dação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às elei-
ções proporcionais serão feitas pelo próprio candi-
dato. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candida-
tos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, 
a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para 
esse fim na rede mundial de computadores (inter-
net): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - os recursos em dinheiro recebidos para fi-
nanciamento de sua campanha eleitoral, em 
até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimen-
to; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
II - no dia 15 de setembro, relatório discrimi-
nando as transferências do Fundo Partidário, 
os recursos em dinheiro e os estimáveis em 
dinheiro recebidos, bem como os gastos realiza-
dos. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 5º (VETADO).(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 7º As informações sobre os recursos recebidos a 
que se refere o § 4º deverão ser divulgadas com a 
indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doado-
res e dos respectivos valores doados. (Incluído pela 
Lei nº 13.165, de 2015)
§ 8º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas 
campanhas eleitorais serão comprovados mediante 
a apresentação de fatura ou duplicata emitida por 
agência de viagem, quando for o caso, desde que 
informados os beneficiários, as datas e os itinerá-
rios, vedada a exigência de apresentação de qual-
quer outro documento para esse fim. (Incluído pela 
Lei nº 13.165, de 2015)
§ 9º A Justiça Eleitoral adotará sistema simplifi-
cado de prestação de contas para candidatos que 
apresentarem movimentação financeira corres-
pondente a, no máximo, R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), atualizados monetariamente, a cada elei-
ção, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
- INPC da Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística - IBGE ou por índice que o subs-
tituir. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 10. O sistema simplificado referido no § 9º de-
verá 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 res-
pectivos 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 realiza-
dos; (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 Mu-
nicípios com menos de cinquenta mil eleitores, a 
prestação de contas será feita sempre pelo sistema 
simplificado a que se referem os §§ 9o e 10. (Incluí-
do pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 12. Os valores transferidos pelos partidos po-
líticos oriundos de doações serão registrados na 
prestação de contas dos candidatos como transfe-
rência dos partidos e, na prestação de contas dos 
partidos, como transferência aos candidatos, sem 
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individualização dos doadores. (Incluído pela Lei 
nº 13.165, de 2015)

A responsabilidade do comitê financeiro abran-
ge o oferecimento de informações em relação à ori-
gem das verbas percebidas, respeitados os limites do 
Art. 24, da Lei nº 9.504/1997, bem como em relação a 
sua destinação, atendidas as condições do Art. 26, do 
mesmo diploma. (SPITZCOVSKY, 2013, p. 210).

Em relação aos cargos proporcionais, a previsão 
legal é aquela estabelecida no Art. 28, § 2º, da mesma 
Lei, que se confere a seguir:

Art� 28 § 2º As prestações de contas dos candidatos 
às eleições proporcionais serão feitas pelo comitê fi-
nanceiro ou pelo próprio candidato.

É importante consignar que, quando da presta-
ção de contas perante a Justiça Eleitoral, o candidato 
não pode alegar ignorância sobre os dados apresen-
tados, em relação a gastos feitos e recursos obtidos, 
durante a campanha eleitoral. 

Outrossim, convém consignar que a ausência 
de movimentação durante a campanha não isenta o 
candidato do dever de prestação de contas perante a 
Justiça Eleitoral. 

Na sequência, disciplina o Art. 28, em seus §§ 3º a 
6º, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:

Art� 28 § 3º As contribuições, doações e as receitas 
de que trata esta Lei serão convertidas em UFIR, 
pelo valor desta no mês em que ocorrerem.

Com o objetivo de facilitar a fiscalização pela Jus-
tiça Eleitoral, destaca-se a necessidade de inserção 
em página por ela criada na Internet, da movimenta-
ção financeira da campanha em duas datas distintas, 
8 de agosto e 8 de setembro, a teor do disposto no 
Art. 28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 (SPITZCOVSKY, 
2013, p. 211), que se confere a seguir:

Art� 28 § 4º Os partidos políticos, as coligações e 
os candidatos são obrigados, durante a campanha 
eleitoral, a divulgar, pela rede mundial de compu-
tadores (internet), nos dias 8 de agosto e 8 de se-
tembro, relatório discriminando os recursos em 
dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham re-
cebido para financiamento da campanha eleitoral 
e os gastos que realizarem, em sítio criado pela Jus-
tiça Eleitoral para esse fim, exigindo-se a indica-
ção dos nomes dos doadores e os respectivos valores 
doados somente na prestação de contas final de que 
tratam os incisos III e IV do Art. 29 desta Lei. (Re-
dação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Após a prestação das contas, as datas serão as 
mesmas comparadas com os dados oferecidos pelo 
candidato, de forma a verificar a identidade dos nú-
meros apresentados na página da Internet com o que 
consta de recibos, extratos e conta bancária eleitoral. 

SPITZCOVSKY, 2013, p. 211.

Por fim, dispõem os §§ 5º e 6º, incisos I e II, da 
Lei nº 9.504/1997, in verbis:

Art� 28 § 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 
12.891, de 2013)
§ 6º Ficam também dispensadas de comprova-
ção na prestação de contas: (Incluído pela Lei nº 
12.891, de 2013)

I. a cessão de bens móveis, limitada ao valor 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa 
cedente; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II. doações estimáveis em dinheiro entre can-
didatos, partidos ou comitês financeiros, decor-
rentes do uso comum tanto de sedes quanto de 
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto 
deverá ser registrado na prestação de contas 
do responsável pelo pagamento da despesa. 
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Do Prazo para que a Prestação de 
Contas Seja Entregue à Justiça Eleitoral
Como já dito anteriormente, encerradas as elei-

ções, todos os candidatos, vitoriosos ou derrotados, 
deverão prestar contas, perante a Justiça Eleitoral, 
no prazo limite de 30 dias, contados da data da reali-
zação das eleições, conforme disposto no Art. 29, in-
cisos III e IV, da Lei nº 9.504/1997 (SPITZCOVSKY, 
2013), que se confere a seguir:

Art� 29� Ao receber as prestações de contas e de-
mais informações dos candidatos às eleições majo-
ritárias e dos candidatos às eleições proporcionais 
que optarem por prestar contas por seu intermédio, 
os comitês deverão:

I. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
13.165, de 2015)
II. resumir as informações contidas na presta-
ção de contas, de forma a apresentar demons-
trativo consolidado das campanhas; (Redação 
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
III. encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigé-
simo 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 pres-
tação de contas, referente aos 2 (dois) turnos, 
até o vigésimo dia posterior à sua realização. 
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1º. Os candidatos às eleições proporcionais que op-
tarem pela prestação de contas diretamente à Justiça 
Eleitoral observarão o mesmo prazo do inciso III do 
caput. (Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015)

Por sua vez, dispõem os §§ 1º a 4º, do Art. 29, da 
mesma Lei, in verbis:

Art� 29 § 1º Os candidatos às eleições proporcio-
nais que optarem pela prestação de contas direta-
mente à Justiça Eleitoral observarão o mesmo pra-
zo do inciso III do caput.
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§ 2º A inobservância do prazo para encaminha-
mento das prestações de contas impede a diploma-
ção dos eleitos, enquanto perdurar.
§ 3º Eventuais débitos de campanha não quitados 
até a data de apresentação da prestação de contas 
poderão ser assumidos pelo partido político, por 
decisão do seu órgão nacional de direção partidá-
ria. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da 
respectiva circunscrição eleitoral passará a responder 
por todas as dívidas solidariamente com o candidato, 
hipótese em que a existência do débito não poderá ser 
considerada como causa para a rejeição das contas. 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Da Decisão a ser Proferida pela 
Justiça Eleitoral, Diante das Contas 
Apresentadas pelos Candidatos
Diante das contas apresentadas pelos candida-

tos, as possibilidades de decisão da Justiça Eleito-
ral encontram-se relacionadas nos incisos I a IV, 
do Art. 30, da Lei nº 9.504/1997 (SPITZCOVSKY, 
2013), que se confere a seguir:

Art� 30� A Justiça Eleitoral verificará a regularida-
de das contas de campanha, decidindo: (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

I. pela aprovação, quando estiverem regulares; 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II. pela aprovação com ressalvas, quando verifi-
cadas falhas que não lhes comprometam a regu-
laridade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III. pela desaprovação, quando verificadas 
falhas que lhes comprometam a regularidade; 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV. pela não prestação, quando não apresenta-
das as contas após a notificação emitida pela 
Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação 
expressa de prestar as suas contas, no prazo 
de setenta e duas horas. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

A título apenas de esclarecimento, se desaprovadas 
as contas, quer por sua não apresentação, quer pela 
constatação de irregularidades, não poderá o candida-
to ser diplomado, nem tomar posse do mandato.

É importante notar que o legislador atribuiu um 
prazo limite para que a Justiça Eleitoral apresen-
te sua decisão, qual seja, 8 (oito) dias antes da data 
marcada para a diplomação, a teor do disposto no 
Art. 30, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 (SPITZCOVSKY, 
2013), que se confere a seguir:

Art� 30 § 1º A decisão que julgar as contas dos can-
didatos eleitos será publicada em sessão até três 
dias antes da diplomação. (Redação dada pela Lei 
nº 13.165, de 2015)

Dispõem, ainda, os §§ 2º a 4º, do mesmo artigo:
Art� 30 § 2º Erros formais e materiais corrigidos 
não autorizam a rejeição das contas e a cominação 
de sanção a candidato ou partido.
§ 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no 
conjunto da prestação de contas, que não compro-
metam o seu resultado, não acarretarão a rejeição 
das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a 
Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal 
de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário.
§ 4º Havendo indício de irregularidade na presta-
ção de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar 
do candidato as informações adicionais neces-
sárias, bem como determinar diligências para a 
complementação dos dados ou o saneamento das 
falhas. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

A decisão proferida pela Justiça Eleitoral não 
tem força de coisa julgada, podendo ser combatida 
através de recurso, nos prazos e condições estabele-
cidas pelo Art. 30, §§ 5º e 6º, da Lei nº 9.504/1997 
(SPITZCOVSKY), que se confere a seguir:

Art� 30 § 5o Da decisão que julgar as contas presta-
das pelos candidatos caberá recurso ao órgão supe-
rior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a 
contar da publicação no Diário Oficial. (Redação 
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 6º No mesmo prazo previsto no § 5º, caberá re-
curso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, 
nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 4º do 
Art. 121 da Constituição Federal. (Incluído pela 
Lei nº 12.034, de 2009)

Por fim, estabelecem o § 7º, do Art. 30, e também o 
Art. 30-A, §§ 1º a 3º, do mesmo diploma legal, in verbis:

Art� 30 § 7º O disposto neste artigo aplica-se aos 
processos judiciais pendentes. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)
Art� 30-A� Qualquer partido político ou coligação 
poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 
15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e 
indicando provas, e pedir a abertura de investigação 
judicial para apurar condutas em desacordo com as 
normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de 
recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-
se-á o procedimento previsto no Art. 22 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, no 
que couber. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de re-
cursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao 
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. 
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas 
em representações propostas com base neste artigo 
será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação 
do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)
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O que Deve Constar da Prestação de 
Contas
Deve constar da prestação de contas toda a movi-

mentação financeira verificada durante a campanha 
eleitoral, envolvendo entradas e saídas, para que se 
possa apurar sua legitimidade, em face dos limites 
estabelecidos nos Arts. 24 e 26, da Lei nº 9.504/1997 
(SPITZCOVSKY, 2013), in verbis:

Art� 24� É vedado, a partido e candidato, receber 
direta ou indiretamente doação em dinheiro ou es-
timável em dinheiro, inclusive por meio de publici-
dade de qualquer espécie, procedente de:

I� entidade ou governo estrangeiro;
II� órgão da administração pública direta e 
indireta ou fundação mantida com recursos 
provenientes do Poder Público;
III� concessionário ou permissionário de 
serviço público;
IV� entidade de direito privado que receba, na 
condição de beneficiária, contribuição compul-
sória em virtude de disposição legal;
V� entidade de utilidade pública;
VI� entidade de classe ou sindical;
VII� pessoa jurídica sem fins lucrativos que 
receba recursos do exterior.
VIII� entidades beneficentes e religiosas; 
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
IX� entidades esportivas; (Redação dada pela 
Lei nº 12.034, de 2009)
X� organizações não-governamentais que 
recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 
11.300, de 2006)
XI� organizações da sociedade civil de interesse 
público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

Parágrafo único� Não se incluem nas vedações de 
que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados 
não sejam concessionários ou permissionários de ser-
viços públicos, desde que não estejam sendo benefi-
ciadas com recursos públicos, observado o disposto no 
Art. 81. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art� 26� São considerados gastos eleitorais, sujeitos 
a registro e aos limites fixados nesta Lei: (Redação 
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)

I� confecção de material impresso de qualquer 
natureza e tamanho, observado o disposto no § 
3º do Art. 38 desta Lei; (Redação dada pela Lei 
nº 12.891, de 2013)
II� propaganda e publicidade direta ou 
indireta, por qualquer meio de divulgação, des-
tinada a conquistar votos;
III� aluguel de locais para a promoção de atos 
de campanha eleitoral;

IV� despesas com transporte ou deslocamento de 
candidato e de pessoal a serviço das candidatu-
ras; (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
V� correspondência e despesas postais;
VI� despesas de instalação, organização e fun-
cionamento de Comitês e serviços necessários 
às eleições;
VII� remuneração ou gratificação de qualquer 
espécie a pessoal que preste serviços às candi-
daturas ou aos comitês eleitorais;
VIII� montagem e operação de carros de som, 
de propaganda e assemelhados;
IX� a realização de comícios ou eventos desti-
nados à promoção de candidatura; (Redação 
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
X� produção de programas de rádio, televisão 
ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda 
gratuita;
XI� pagamento de cachê de artistas ou anima-
dores de eventos relacionados a campanha elei-
toral; (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
XII� realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XIII� confecção, aquisição e distribuição de ca-
misetas, chaveiros e outros brindes de campanha; 
(Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
XIV� revogado); (Redação dada pela Lei nº 
12.891, de 2013)
XV� custos com a criação e inclusão de sítios na 
Internet;
XVI� multas aplicadas aos partidos ou candi-
datos por infração do disposto na legislação 
eleitoral.
XVII� produção de jingles, vinhetas e slogans 
para propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei 
nº 11.300, de 2006)

Parágrafo único� São estabelecidos os seguintes li-
mites com relação ao total do gasto da campanha: 
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

I� alimentação do pessoal que presta serviços às 
candidaturas ou aos comitês eleitorais: 10% (dez 
por cento); (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II� aluguel de veículos automotores: 20% (vinte 
por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

As sobras de campanha também devem estar in-
cluídas na prestação de contas, caso tenham ocor-
rido, a teor do disposto no Art. 31, caput, incisos I a 
IV e parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997 (SPITZ-
COVSKY), que se confere a seguir:

Art� 31� Se, ao final da campanha, ocorrer so-
bra de recursos financeiros, esta deve ser de-
clarada na prestação de contas e, após julga-
dos todos os recursos, transferida ao partido, 
obedecendo aos seguintes critérios: (Redação 
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
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I� no caso de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereador, esses recursos deverão ser transferidos 
para o órgão diretivo municipal do partido na 
cidade onde ocorreu a eleição, o qual será respon-
sável exclusivo pela identificação desses recursos, 
sua utilização, contabilização e respectiva presta-
ção de contas perante o juízo eleitoral correspon-
dente; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

II� no caso de candidato a Governador, Vi-
ce-Governador, Senador, Deputado Federal e 
Deputado Estadual ou Distrital, esses recursos 
deverão ser transferidos para o órgão diretivo 
regional do partido no Estado onde ocorreu 
a eleição ou no Distrito Federal, se for o caso, o 
qual será responsável exclusivo pela identificação 
desses recursos, sua utilização, contabilização e 
respectiva prestação de contas perante o Tribunal 
Regional Eleitoral correspondente; (Incluído pela 
Lei nº 12.891, de 2013)

III� no caso de candidato a Presidente e Vi-
ce-Presidente da República, esses recursos 
deverão ser transferidos para o órgão diretivo 
nacional do partido, o qual será responsável 
exclusivo pela identificação desses recursos, sua 
utilização, contabilização e respectiva presta-
ção de contas perante o Tribunal Superior Elei-
toral; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

IV� o órgão diretivo nacional do partido não 
poderá ser responsabilizado nem penalizado 
pelo descumprimento do disposto neste artigo 
por parte dos órgãos diretivos municipais e re-
gionais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Parágrafo único� As sobras de recursos financeiros 
de campanha serão utilizadas pelos partidos polí-
ticos, devendo tais valores ser declarados em suas 
prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, 
com a identificação dos candidatos. (Redação da-
da pela Lei nº 12.034, de 2009)

Para que a Justiça Eleitoral possa ter facilitado seu 
trabalho de análise das contas apresentadas, é impor-
tante lembrar que toda a movimentação financeira, a 
ser considerada, deve ser apenas a da conta eleitoral, 
especificamente aberta para esta finalidade, surgindo 
como elemento facilitador desta fiscalização a neces-
sidade de que toda a movimentação financeira tenha 
sido registrada em talonário eleitoral.

SPITZCOVSKY, 2013.

Por fim, dispõe o Art. 32, em seu caput e parágra-
fo único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:

Art� 32� Até cento e oitenta dias após a diplo-
mação, os candidatos ou partidos conservarão 
a documentação concernente a suas contas.

Parágrafo único� Estando pendente de julga-
mento qualquer processo judicial relativo às 
contas, a documentação a elas concernente 
deverá ser conservada até a decisão final.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. No que diz respeito à arrecadação e à prestação 
de contas, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A responsabilidade pelas despesas de 

campanha é autônoma em relação a candi-
datos e a partidos.

b) Nos documentos integrantes da prestação 
de contas, são obrigatórias as assinaturas do 
candidato e do seu administrador financei-
ro, caso exista.

c) Quanto à veracidade das informações finan-
ceiras e contábeis da campanha, a responsa-
bilidade é autônoma entre o candidato e o 
seu administrador financeiro.

d) É obrigatória a abertura de conta específica 
para registrar o movimento financeiro da 
campanha.

RESPOSTA: C.
Alternativa A. Certo. As despesas da campanha elei-
toral serão realizadas sob a responsabilidade dos 
partidos ou de seus candidatos (Vide Lei nº 9.504/97, 
Art. 17).
Alternativa  B Certo. 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 comitê, 
inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, 
recursos próprios ou doações de pessoas físicas ou 
jurídicas, na forma estabelecida na Lei das Eleições 
(Vide Lei nº 9.504/97, Art. 20).
Alternativa C. Errado. O candidato é solidariamen-
te responsável, com o seu administrador financeiro, 
pela veracidade das informações financeiras e con-
tábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a 
respectiva prestação de contas (Vide Lei nº 9.504/97, 
Art. 21).
Alternativa D. Certo. É obrigatório para o partido e 
para os candidatos abrir conta bancária específi-
ca para registrar todo o movimento financeiro da 
campanha (Lei nº 9.504/97, Art. 22, caput).
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VAMOS PRATICAR

Os exercícios a seguir são referentes ao conteú-
do: Da Prestação de Contas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estuda um 
meio de barrar as doações ocultas na campanha elei-
toral deste ano. De acordo com uma resolução em 
estudo pelo tribunal, os partidos deverão especificar 
a origem dos recursos repassados aos candidatos. 
Nas eleições anteriores, os doadores repassavam va-
lores aos partidos, e não eram identificados os can-
didatos que seriam beneficiados. Os partidos dis-
tribuíam o dinheiro sem divulgar a fonte. Agência 
Estado, 15/1/2010 (com adaptações).
Tendo o texto anterior como referência inicial, jul-
gue o item que se segue:
01� A Lei Eleitoral permite a doação oculta, que 

ocorre, sobretudo, quanto a recursos repas-
sados a candidatos a cargos proporcionais� 

Certo (   )                Errado (   )
Com relação às regras de finanças e de contabilidade 
aplicáveis aos partidos políticos, julgue o item sub-
sequente:
02� Os balanços contábeis dos órgãos nacionais, 

estaduais e municipais devem ser enviados ao 
Tribunal Superior Eleitoral� 

Certo (   )                Errado (   )
Julgue o item seguinte, relativo à prestação de con-
tas dos partidos políticos:
03� As planilhas de custos devem ser divulgadas 

na página dos Tribunais Eleitorais e juntadas 
às contas anuais dos partidos� 

Certo (   )                Errado (   )
04� Em exame da prestação de contas anual do 

partido Gama, foi constatado o recebimento de 
recursos de origem não esclarecida� Nesse caso:

a) O partido será punido com multa igual 
ao valor dos recursos e terá suas ativida-
des suspensas até que o esclarecimento 
seja feito�

b) O partido será punido com multa igual 
ao dobro do valor dos recursos de origem 
não esclarecida�

c) Ficará suspenso o recebimento pelo partido 
das quotas do Fundo Partidário, por um ano�

d) Ficará suspenso o recebimento pelo 
partido das quotas do Fundo Partidário 
até que o esclarecimento seja aceito pela 
Justiça Eleitoral�

e) Ficará suspenso o recebimento das 
quotas do Fundo Partidário, por dois 
anos, e o partido será punido com multa 
de dez salários mínimos�

05� A prestação de contas, nas campanhas elei-
torais, configura procedimento obrigató-
rio, tendente a preservar a lisura e a trans-
parência no fluir financeiro de candidatos e 
partidos em tal período� Realizada perante a 
Justiça Eleitoral, a prestação de contas, nas 
campanhas eleitorais, está regulamentada 
na Lei no 9�504/97, a qual prevê, entre outras 
normas, obrigações a partidos e candidatos, 
no sentido de prestar informações acerca da 
arrecadação e dispêndio de recursos, os pro-
cedimentos para a apresentação das contas 
e as consequências da não apresentação ou 
rejeição das contas� Entre tais normas, vale 
destacar que:

a) A prestação de contas poderá ser feita por 
preposto do candidato ou pelos doadores 
para o comitê financeiro�

b) No caso de eleição para cargo majoritá-
rio, cabe ao comitê financeiro, e não ao 
candidato, o encaminhamento à Justiça 
Eleitoral das informações contidas nas 
prestações de contas�

c) A inobservância do prazo para encami-
nhamento das prestações de contas não 
impede a diplomação, embora esta tenha 
seus efeitos suspensos, enquanto não 
concluída a prestação de contas�

d) A Justiça Eleitoral verificará a regularida-
de das contas de campanha, sendo duas 
suas condutas possíveis: a aprovação ou a 
desaprovação das contas�

e) Não prestadas as contas no prazo legal, 
a Justiça Eleitoral considerar-lhes-á, de 
imediato, desaprovadas�

06� A fim de arrecadar recursos e aplicá-los 
nas campanhas eleitorais, são constituí-
dos comitês financeiros para cada uma das 
eleições para as quais o partido apresente 
candidato próprio�

A respeito desses comitês e da prestação de contas, é 
correto afirmar que:

a) Na eleição presidencial, é obrigatória a 
criação de comitê nacional e facultativa a de 
comitês nos Estados e no Distrito Federal�

b) Os comitês financeiros serão registrados, 
até 10 (dez) dias após sua constituição, 
nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais 
compete fazer o registro dos candidatos�
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c) Nas eleições presidenciais, é obrigatório 
para os partidos e opcional para os can-
didatos, abrir conta bancária específica 
para registrar todo o movimento finan-
ceiro da campanha�

d) As prestações de contas dos candidatos às 
eleições majoritárias e proporcionais serão 
sempre feitas pelos comitês financeiros�

e) A inobservância do prazo para encami-
nhamento das prestações de contas não 
impede a diplomação dos eleitos, que têm 
60 (sessenta) dias para apresentá-las, a 
partir da data da diplomação�

Julgue o item seguinte, relativo à prestação de con-
tas dos partidos políticos:
07� A falta de apresentação da prestação de contas 

anual implica a suspensão automática do fundo 
partidário do respectivo órgão partidário, inde-
pendentemente de provocação e de decisão� 

Certo (   )                Errado (   )
08� No que concerne às finanças e à contabilida-

de dos partidos políticos, quanto à prestação 
de contas, é certo que:

a) Em razão do sigilo, a Justiça Eleitoral não 
poderá determinar diligências necessá-
rias à complementação de informações 
relativas às contas dos órgãos de direção 
partidária ou de candidatos�

b) A falta de prestação de contas não 
implica suspensão de novas cotas do 
Fundo Partidário�

c) Os partidos políticos são obrigados a 
conservar a documentação comprobató-
ria de suas prestações de contas por prazo 
não inferior a cinco anos�

d) Um partido político não pode examinar, 
nem impugnar, na Justiça Eleitoral, as 
prestações de contas mensais ou anuais 
de outros partidos�

e) Os balanços não precisarão, por tratar-se 
de questão interna, indicar a origem e o 
valor das contribuições e das doações�

09� A respeito das prestações de contas referentes 
à arrecadação e à aplicação de recursos nas 
campanhas eleitorais, considere:

I� As prestações de contas dos candidatos 
às eleições proporcionais serão feitas pelo 
comitê financeiro ou pelo próprio candidato�

II� A indicação dos nomes dos doadores e os res-
pectivos valores deverá, obrigatoriamente, 
ser divulgada, pela rede mundial de compu-
tadores (Internet), nos relatórios dos dias 6 de 
agosto e 6 de setembro do ano das eleições�

III� A inobservância do prazo para encaminhamen-
to das prestações de contas não impede a diplo-
mação dos candidatos, enquanto perdurar�

Está correto o que se afirma APENAS em:
a) I�
b) I e II�
c) I e III�
d) II e III�
e) II�

10� Quanto à arrecadação, à aplicação e à pres-
tação de contas de recursos nas campanhas 
eleitorais, assinale a opção correta:

a) O candidato a cargo eletivo pode fazer 
a administração financeira de sua 
campanha, diretamente, ou por inter-
médio de pessoa por ele designada, e 
responde solidariamente com a pessoa 
indicada pela veracidade das informações 
financeiras e contábeis de sua campanha�

b) O candidato pode registrar o movimen-
to financeiro da campanha em conta 
corrente da qual seja titular, aberta antes 
ou durante o pleito, devendo apresentar 
um extrato bancário com os valores exis-
tentes no início da campanha ou usar a 
conta bancária do partido�

c) Caso o candidato queira utilizar, na 
campanha, valores de outras contas que 
não a declarada no início da campanha, 
deve, no momento da prestação de 
contas, indicar o número da conta, bem 
como a origem do dinheiro�

d) O candidato que utilizar contas-cor-
rentes das quais já seja titular, antes do 
período eleitoral, estará dispensado de 
realizar inscrição no CNPJ�

e) O candidato que recebe doação de 
entidade beneficente deve demonstrar, 
na prestação de contas, que a doação não 
prejudicou a entidade em suas finanças�

GABARITO

01 CERTO 06 A

02 ERRADO 07 CERTO

03 ERRADO 08 C

04 D 09 A

05 B 10 A


