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Legislação 

 Constituição Federal 1988, em especial: 

 Art.14 a 16- Direitos Políticos e art. 17 Partidos 
Políticos.  

 Lei eleitorais, especialmente : 

 1) Código Eleitoral (4.737/1965) 

 2)Lei geral das eleições (9.504/1997) 

 3) lei Orgânica dos Partidos Políticos 

 Resoluções do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).  

 Resolução nº 23.463/2015- Arrecadação e Gastos de 
Partidos e Candidatos. 

 Resolução nº 23.464/2015- Regulamenta as normas de 
finanças e contabilidade dos partidos políticos. 

 

 

 



Pressupostos para Arrecadação em Campanha 
Eleitoral (art.3º Resolução n°23.463/2015) 

 

1. Requerimento do Registro de Candidatura 

2. Inscrição no CNPJ 

3. Abertura de conta bancária específica destinada 
a Registrar a movimentação financeira de 
campanha 

4. Emissão de recibos Eleitorais 

  
 

 



Pressupostos para Arrecadação em 
Campanha Eleitoral (art.3º Resolução n° 

23.463/2015) 
 

 

 Requerimento do Registro de Candidatura  
:documento realizado junto ao Sistema Candex art. 
22 e parágrafos da Resolução 23.455/2015) 

 Inscrição no CNPJ Para regularidade da campanha, 
tanto do candidato e partido exige-se que possuam 
um cadastro a Receita Federal de pessoa jurídica, o 
CNPJ é regulamentado pela Instrução Normativa 
Conjunta RFB / TSE nº 1.019, de 10 de março de 
2010 que dispõe sobre a obrigatoriedade de CNPJ e 
demais exigências no âmbito fiscal e tributário.  

 

 



Inscrição do CNPJ 

 Art. 1º Estão obrigadas à inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), na forma 
estabelecida por esta Instrução Normativa, as 
seguintes pessoas físicas e entidades: ” 

 I – candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e 
suplentes; 

 “II - Comitês financeiros dos partidos políticos. ”  

 “§ 1º A inscrição de que trata este artigo destina-se à 
abertura de contas bancárias e ao controle de 
documentos relativos à captação, movimentação de 
fundos e gastos de campanha eleitoral 

 



Inscrição no CNPJ: Observar os Códigos 
da Instrução Normativa 

 
 Os códigos de identificação é uma exigência acessória que traduz 

a identificação cadastral do partido ou candidato, para os comitês 
financeiros dos partidos políticos denomina-se o número 328-0 
e na identificação de atividade econômica (CNAE) a ser atribuído 
na inscrição será o nº 9492-8/00, nos termos do art.1º, § 2º e 3º 
da Instrução Normativa.  

 “ O código referente à natureza jurídica, informado na inscrição 
cadastral, será: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB/ SE 
nº 1.480, de 16 de julho de 2014)” 

 I - para os comitês financeiros dos partidos políticos: 328-0 - 
Comitê Financeiro de Partido Político; e (Redação dada pela 
Instrução Normativa RFB/TSE nº 1.480, de 16 de julho de 2014)  

 § 3º Para fins do disposto neste artigo, o código da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) a ser atribuído na 
inscrição será 9492-8/00 - Atividades de Organizações Políticas.   

   
 



Abertura de conta bancária específica 
destinada a Registrar a movimentação 

financeira de campanha 
 

 Sobre essa exigência o art. 4º ao 6º da Resolução 
23.464/2015 que se refere às contas bancárias 
externa como proceder à movimentação financeira, 
observada a segregação de recursos conforme a 
natureza da receita, nos termos do art. 6º, bem como 
a realização de gastos em conformidade com o 
disposto nesta resolução e na legislação aplicável, 
nos termos da Resolução nº 23.464/2015. Quaisquer 
despesas realizadas fora das contas bancárias será 
considerada ato pára desaprovar as contas do 
candidato ou partido político. 

 

 
 
 
 



Abertura de conta bancária específica 
destinada a Registrar a movimentação 

financeira de campanha 

 Assim, deverá o partido ter contas 4 bancárias 
específicas para 

  (i) receber os numerários de Fundos partidários 

  (ii) doações de campanhas que trata de doações de 
pessoas físicas e  outras agremiações partidárias. 

 (iii)  outros recursos : doações e contribuições de 
pessoas físicas destinadas a constituição de fundos 
próprios; sobras financeiras de campanhas de 
candidatos 

 (iv) Recursos destinado a propaganda da mulher. 

   

 



Abertura de conta bancária específica 
destinada a Registrar a movimentação 

financeira de campanha 

 
 Com relação ao numerário proveniente do Fundo 

Partidário, a resolução vigente (nº 23.464/15) 
repetindo o contido no art. 43 da Lei Federal n° 
9.096/95, exige preferencialmente conta bancária 
proveniente de estabelecimento bancário público . 

 Documentos para abertura da Conta 

 

 (art.6º) § 6º Sem prejuízo da exigência de outros 
documentos previstos em regulamentação específica 
do Banco Central, a abertura das contas bancárias de 
que trata o caput deste artigo deve ser requerida pelo 
partido na instituição financeira com a apresentação 
dos seguintes documentos: 

 



Documentos da abertura da conta 
corrente. 

 I – Requerimento de Abertura de Conta Bancária (RAC), 
disponível na página da internet do Tribunal Superior 
Eleitoral; 

 II – Comprovante da respectiva inscrição no CNPJ da Receita 
Federal do Brasil, a ser impresso mediante consulta à página 
daquele órgão na internet; 

 III – certidão de composição partidária, disponível na página 
da internet do Tribunal Superior Eleitoral ´(só partidos) 

 IV – Nome dos responsáveis pela movimentação da conta 
bancária e endereço atualizado do órgão partidário e dos 
seus dirigentes. 

 § 5º Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos 
do Fundo Partidário devem ser feitos em estabelecimentos 
bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo 
Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco 
escolhido pelo órgão diretivo do partido (Lei nº 9.096/95, 
art. 43). 
 



Abertura de conta bancária específica 
destinada a Registrar a movimentação 

financeira de campanha 

 Prazos para abertura de conta corrente  

 1) Candidato- 10 dias da concessão do CNPJ, caso não tenha. 

 2) Partidos Políticos até 15 de agosto de 2016, caso não tenha 
conta especifica de movimentação financeira (art.3º III da 
Resolução n° 23.463/2015) 

 Bancos e aberturas de conta corrente. (art.7 à 13 
Resolução n° 23.463/15 e art.6 e 7º n° 23.464/15). 

1) Prazo de três dias  para abertura da conta pelo banco.  

2) Vedado depósito mínimo e taxas de manutenção (outras podem) 

3) Identificação do CNPJ ou CPF do doador. 

4) Encerramento no final do ano e transferindo os numerários ao 
órgão de direção indicado pelo partido.  

5) Informações e extratos não alcança o sigilo da Lei Complementar 
n° 105/2001 e devem ser enviados pelos Bancos até o último dia 
útil do mês seguinte. 

 

 

 



Recibos Eleitorais 

 Emissão de recibos Eleitorais 

 Os recibos eleitorais são documentos obrigatórios em toda e 
qualquer arrecadação de recursos nas campanhas eleitorais. A 
Justiça Eleitoral já fornece o modo pela qual esses serão 
processados (SPCE). 

 Escrituração de forma cronológica  

 Emitidos em até 3 dias contados do crédito, salvo as doações 
de bens  estimáveis em dinheiro  (cessão temporária) onde o 
prazo é de 5 dias ( art.11,§7ª,inciso I R.23.464/15) contados 
da doação, perdurando a cessão, será emitido até o 5ª dia do 
mês seguinte, sucessivamente.  

 Devem ser informados em até 72 horas do recebimento do 
crédito a Justiça Eleitoral por meio do SPCE. 



Recibos Eleitorais 

 Dispensas de Recibos (art. 6º da Resolução n° 23.463/15) 

 1) Cessão de móveis limitada até R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
por cedente. 

 2) Doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos 
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de 
materiais de propaganda eleitoral, devendo o gasto ser registrado 
na prestação de contas do responsável pelo pagamento da 
despesa. 

 Definição de uso comum: A própria resolução já define o que é 
sede (despesas de locação e manutenção do espaço físico, salvo a 
despesa com pessoal) e materiais de propaganda eleitoral( 
produção conjunta de materiais impressos)  (art. 6º,§4º R. 
23.463/15). 

 OBS: Uso abusivo da nomenclatura produção conjunta de 
materiais impressos. 

 



Recibos Eleitorais 

 Dispensas de recibos de doações (art. 11,§2º 
e seg. Resolução 23.464/15). 

 1) Transferências realizadas entre contas bancárias de um 
mesmo órgão partidário. 

 2) créditos em conta bancária decorrentes da transferência 
da sobre financeira de campanha de candidatos. 

 3) Transferências entre órgãos nacional do partido e sua 
fundação. 

 4) contribuições de filiados afetas a manutenção do partido 
até R$ 200,00 reais.  

 OBS: Essas doações não dispensam a identificação do 
doador com a escrituração dos valores no partido. 

 



Recibos de Doações (art.11.R. 23.464/15) 

 São obrigatório os recibos : 

 1) doações de pessoas físicas 

 2) transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro  
entre partidos distintos. 

 3) transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro  
entre níveis de direção partidária do mesmo partido político. 

 4) Transferências financeiras do Fundo Partidário realizadas 
entre partidos distintos ou níveis partidários distintos, 
dispensa a identificação do doador originário. 

 A emissão de recibo deve carregar informações sobre limites 
da doação, bem como a advertência da aplicação de multa 
caso de até cinco vezes, ressalvado os casos de poder 
econômico onde serão aplicadas penas mais graves como o 
cancelamento do registro. 

 



Recibos de Doações (art.11.R. 23.464/15) 

 Cancelamento do Recibo: Pode ser realizado 
quando há erro no seu preenchimento, emitindo um 
novo ajuste nos dados, devendo ser lançado nas notas 
explicativas quando da escrituração. 

 
 



Arrecadação 
Início da arrecadação.  
 
As candidaturas estão autorizadas a promover a arrecadação de 
recursos após o recebimento, pela Justiça Eleitoral, do número do 
registro de CNPJ e da abertura de conta de campanha do candidato, 
art. 22-A, § 2 º, Lei 9504/97. 
 
 Abertura de Conta Bancaria de Candidatura 
 
Ao final do ano das eleições deverá ser encerrada a conta corrente 
de campanha e transferida a totalidade do saldo para o órgão de 
direção partidária indicado pelo partido, art. 22, III, L. 9504/97. As 
sobras de campanhas deverão ser declaradas na prestação de 
contas e, que somente após julgados todos os recursos relativos é 
que deverá ser realizado o procedimento acima referido, art. 31, L. 
L. 9504/97. 

 



Arrecadação art. 14 R.23.463/15 
 Serão considerados recursos : 

 1) recursos próprios do candidato. Os bens para serem utilizados 
devem ser comprovados que já integravam o seu patrimônio antes do 
registro da candidatura. (art.19,§2ª).  

 2)doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas. 

 3) doações de partidos e de candidatos 

 4)Comercialização de bens e serviços ou promoção de eventos de 
arrecadação 

 5) Recursos próprios do partido 

 6) receitas decorrentes de aplicações financeiras dos recursos de 
campanha. (os lucros das aplicações terão a mesma natureza do 
recurso investido). 

 A mini Reforma Eleitoral juntamente com a Adin nº 4.650 julgada no 
STF acabaram com as doações advindas de pessoas jurídicas, 
justamente para evitar desequilíbrios nas campanhas eleitorais, 
evitando  o abuso do poder econômico. 

 



Financiamento empresarial- 
Vedação.  

 Financiamento de Empresarial de Campanha Eleitoral 
 

 Nos termos do PL votado pela Câmara, as doações de 
empresas estariam permitidas se endereçadas aos partidos 
(art. 24, XII, § 2 º, § 3 º, Art. 24-A, Art. 24-B, Lei 9504/97).  

 No entanto, estes dispositivos foram vetados pela 
Presidente da República em consonância com decisão 
tomada STF, que, por maioria, declarou inconstitucional o 
financiamento empresarial. Na justificativa do veto foi 
salientado pela Presidenta que, “o STF determinou, 
inclusive, que a execução dessa decisão ‘aplica-se às eleições 
de 2016 e seguintes, a partir da Sessão de Julgamento, 
independentemente da publicação do acórdão’, conforme ata 
da 29o sessão extraordinária de 17 de setembro de 2015”. 

 



Arrecadação art. 14 R.23.463/15 

 Doações não regradas pela Resolução  

 1) Autoritários e permissionários de uso de bem 
público.  

 2) Oficiais de Cartório 

 3) Auxiliares do Comércios: Leiloeiros, práticos de 
navios. 

 4) Empresários individuais. 

 Será que o abuso do poder econômico não existe 
também nestas atividades. Tema não debatido no 
julgamento do STF. 



Arrecadação art. 14 R.23.463/15 

 Vedações específicas.  

 1) Recursos de pessoas jurídica: A resolução pontua 
expressamente a vedação de recursos de origem de pessoas 
jurídicas , nem os recursos anteriores de outras campanhas. 
(art.14,§ 2º_Resolução nº 23.463/15).  

 

 2) Recursos provenientes de empréstimos sem contratação 
de Instituições Financeiras reguladas pelo Banco Central. 

 OBS: Os empréstimos terão que ser informados junto a Justiça 
Eleitoral, inclusive, o dinheiro proveniente da sua quitação.  

 

 

   



Arrecadação- Doações 

 As doações podem ser feitas, inclusive pela internet: 

 1) transação bancária, obrigatoriamente acima de R$ 1.064,10 ( 
mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) 

 2) doação ou cessão temporária/bens e serviços estimáveis em 
dinheiro 

 Procedimento: Para existir a arrecadação dentro dos parâmetros 
legais deverá: 

 1) (i) identificação do doador, (ii) inscrição-CPF, (iii) emissão de 
recibo eleitoral,  

 2) Doação em Cartões: Débito e Crédito deve ser na pessoa do 
seu titular e ser feito com terminal próprio.  



Arrecadação- Doações limites 
e Doação de Pessoas Físicas e Doações Por Pessoa Física de Bens 
Estimáveis em Dinheiro 
 
 O limite de contribuições de pessoas físicas será de 10% dos 

rendimentos brutos obtidos no ano anterior à eleição, art.  23, § 1, 
L. 9504/97.  A candidata (o) poderá usar recursos próprios em sua 
campanha até o limite de gastos fixados para o cargo ao qual 
concorra, art. 23, § 1-A, L. 9504/97. 
 

 De assinalar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o 
cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa 
física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de 
julho do ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público 
Eleitoral, art. § 3º, L. 9504/97. 
 

 Nas doações estimáveis em dinheiro relativas a utilização de bens 
móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor 
não ultrapasse R$ 80.000,00  

 



Arrecadação- Doações limites 

 Entre candidatos (as) ou partidos, decorrentes do uso comum 
de sedes ou de materiais de propaganda, o gasto deverá ser 
registrado na prestação de contas do responsável pelo 
pagamento, art. 28, II, L. 95 L. 9504/97. 

 
 Doações Ocultas Para Campanha Eleitoral 

 
 Ainda que o financiamento empresarial de campanhas tenha 

sido oportunamente vetado, a norma legal vigente tornou 
novamente possível, agora exclusivamente por pessoas físicas, a 
doação oculta ao dispor que “os valores transferidos pelos 
partidos políticos oriundos de doações serão registrados na 
prestação de contas dos candidatos como transferência dos 
partidos e, na prestação de contas dos partidos, como 
transferência aos candidatos, sem individualização dos 
doadores”,  art. 28, § 12, Lei L. 95 L. 9504/97. 

 



Arrecadação- Doações e infrações 

 A legislação impõem aquele que doa mais do que 
pode a penalidade do pagamento de multa de cinco 
até dez vezes o valor em excesso. Sem descartar a 
aplicação do responsabilidade do candidato por 
abuso do Poder Econômico:  

 art. 18-B, Lei 9504/97. 

 



Da Comercialização de Bens e/ou 
Serviços e/ou da Promoção de Evento 

 Outra forma, de contribuição aos partidos políticos é a 
comercialização de bens/ serviços ou a promoção de 
eventos nos termos do art. 10da Resolução n° 23.464/15 
é colocado que: 

 Art. 10.  Para a comercialização de produtos e/ou a 
realização de eventos que se destinem a arrecadar 
recursos, o órgão partidário deve comunicar a sua 
realização, formalmente e com antecedência mínima de 
cinco dias úteis, à Justiça Eleitoral, que pode determinar 
a sua fiscalização.  

  Completando esse raciocínio é o art. 24 da Resolução nº 
23.463/2015 que regulamenta arrecadação os gastos de 
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a 
prestação de contas nas eleições de 2016.  



Da Comercialização de Bens e/ou 
Serviços e/ou da Promoção de Evento 

 Veja que as resoluções se completam, aqui se aplica as 
mesmas regras das doações em espécies, destacando-se 
que a resolução coloca dois requisitos que devem ser 
cumpridos:  

 O temporal – a comunicação formal de 5 dias úteis a 
Justiça Eleitoral que poderá com base no poder de polícia 
realiza  a fiscalização por meio dos seus servidores  

 Formal de natureza  financeira- onde é obrigatório a 
existência de recibo nos parâmetros legais desta 
resolução, a comprovação dos valores deve vir 
acompanhados de pesquisa de mercado idônea e o 
depósito do numerário para a realização de 
comercialização/ promoção de evento ser realizado em 
conta bancária específica.  

 Transparência e fiscalização: pode ser nomeados fiscais 
que devem ser credenciados.    

 



Das fontes vedadas e dos recursos de 
origem não identificadas.  

 
 Conforme se verifica a legislação, existem determinadas fontes de 

recursos e formas de recebimentos que não são aceitas como 
regulares em uma campanha eleitoral. São elas as estabelecidas 
pelo art. 25 da Resolução nº23.463/2015-gastos de candidatos e 
partidos: 

 Fontes Vedadas 

 Art. 25. 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 que exerça atividade comercial decorrente de 
concessão ou permissão pública. 

 



Das fontes vedadas e dos recursos 
de origem não identificadas.  

 O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de 
fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido ao 
doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira, 
mesmo no caso de transferência de recurso recebido de 
fonte vedada para outro órgão partidário ou candidato não 
isenta o donatário da obrigação prevista. (art.25,§1ª a 3º da 
R. 23.463/2015).  

 § 2º O comprovante de devolução pode ser apresentado em 
qualquer fase da prestação de contas ou até cinco dias após 
o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas. 

 § 4º O beneficiário de transferência cuja origem seja 
considerada fonte vedada pela Justiça Eleitoral responde 
solidariamente pela irregularidade e as consequências 
serão aferidas por ocasião do julgamento das respectivas 
contas. 

 



Recursos de Origem não 
identificada 

 São recursos de origem não identificadas aqueles que 
não foram preenchidos corretamente ou pela 
carência de dados elementares.  

 Dados elementares: Ex. identificação do doador e CPF  

 Devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional pela Guia 
GRU (Guia de recolhimento da União). 

 Exemplos desses Recursos: CPF inválido, doador não 
identificado ou feita erroneamente. 

 



Limites Temporais da Arrecadação. 
 

 Dia da eleição: 2 de outubro de 2016.Após essa data somente 
para dar quitação de despesas já contraídas e não pagas até o 
dia da eleição. 

 Assunção de dívida: autorização pelo órgão nacional do 
partido; termo de acordo formal, cronograma de 
desembolso/pagamento e indicação das fontes dos recursos que 
servirão para pagamento. Prestação de contas da eleição 
subsequente (art.27,§3º R. 23.463/15).  

 Todos os valores deve ser depositados na conta “ doações para 
campanha”. 

 Eventuais débitos serão assumidos pelo partido podem ser 
motivos de rejeição das contas eleitorais.  

 



Gastos Eleitorais 

 São despesas que a legislação eleitoral autoriza, ressalvadas 
algumas formalidades que devem ser seguidas. Exemplos de 
despesas: 

 1) Publicidade 

 2) alugueis de locais, transporte de pessoas a serviço da 
candidatura e o candidato 

 3) despesas com infraestrutura de comícios e eventos, abrangendo 
a sua montagem. 

 4) produção de programas de meios de comunicação 

 5) realização de pesquisas  

 6) custos de internet  

 7)alistamentos e programas de educação política 

 7) remuneração de pessoal – advogado, contador . 

 



Gastos Eleitorais 

 Serviços de advogados e contador 

 

 Sem processo judicial:  Consultoria jurídica e 
contador serão pagos com recursos provenientes de 
contas de campanhas são considerados gastos 
eleitorais. Contudo, essa situação muda quando 
temos processo judicial, tanto o advogado ou 
contador a serviço do processo judicial  

 Com processo judicial: Não poderão ser pagos com 
recursos de campanha e não são considerados gastos 
eleitorais, podendo ocasionar a rejeição das contas. 

 

 



Gastos Eleitorais 

 Regras Gerais;(art.30 a 40 da R. 23.463/2015) 

 1) Material de campanha impresso: necessidade de número de 
CNPJ ou CPF do responsável pela confecção, de quem contratou 
e o número de tiragem. 

 2) Efetivação dos Gastos. Independem de pagamento  e devem 
ser registrado nos prazos legais. Gastos com internet devem ser 
feitos até 20 de julho de 2016.  

 3) Pagamentos: Cheques nominais e transferências 
identificadas.  

 4) Vedação do Fundo Partidário: Recursos provenientes do 
fundo partidário não serão utilizados para honrar multas de 
propaganda antecipadas, juros e multas decorrentes de atrasos 
no pagamento dos gastos, atos infracionais e ilícitos penais, 
administrativos ou eleitorais. 

 



Gastos Eleitorais 

 Gastos de pequeno vulto: os órgãos partidários 
poderão ter um fundo de reserva em dinheiro até o 
limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 2.000,00 
(dois mil reais) para candidato, desde que o dinheiro 
tenha transitado na conta específica e não ultrapasse 
2% dos gastos contratados da agremiação. Desde que: 

 1) seja completado mensalmente até o seu limite e 
essa operação seja feita com cartão de débito e cheque 
nominal em favor do próprio sacado. 

 2) limitada individualmente a R$ 300,00 (trezentos 
reais) vedado o fracionamento de despesa. 

 2) Vice –prefeito não detém fundo de caixa. 

 

 

 



Gastos Eleitorais 
 Contratação de mão de obra afeta a militância:  

   São atividades realizadas na prestação de serviço de militância 
e mobilização de ruas, remuneração e gratificação a quem preste 
serviço ao candidato (art.29, inciso VII da R. 23.463/15). 

 Limitações : 

 Territorial: Prefeito 

 Municípios até 30 mil habitantes – 1% do eleitorado. 

 Municípios  que ultrapassam será acrescido 1 para cada mil 
eleitores.  

 Territorial: Vereador 

 50 % do número apurado para Prefeito limitando-se até 28% do 
município com maior número de eleitores no estado calculado de 
cada uma contratação para mil eleitores 

 

 



Gastos Eleitorais-Limites  

 Limite de Gastos Feitos Por Candidato (a) em Sua 
Própria Campanha 

 
 O candidato (a) poderá usar recursos próprios 

limitados ao teto fixado para o cargo ao qual 
concorrerá, art. 23, § 1, Lei 9504/97. Neste limite não 
se incluem as doações estimáveis em dinheiro as 
quais tem um teto de R$ 80.000,00, Art. 23, § 7 º, Lei 
9504/97. 
 

 



Gastos Eleitorais- Teto 

 Teto de Gasto de Campanha Majoritária 
 Até 70% do valor gasto na última eleição, se tiver 

havido só um turno;  
 Até 50% do gasto da eleição anterior se tiver havido 

dois turnos; 
 

 Havendo segundo turno o limite de gastos será de 30% 
daquele realizado no primeiro turno, art. 5, II, L. 
13165/2015. 
 

 Para a definição do limite acima referido serão levados 
em conta os gastos realizados pelos candidatos (as), 
partidos e comitês financeiros, art. 7, L. 13165/2015. 

 



Gastos Eleitorais- Teto 

 Teto de Gastos em Cidades com até 10 Mil Eleitores e 
Eleitoras 

 Nos municípios com até 10 mil eleitores (as) o teto de 
gastos de campanha será de R$ 100 mil para as 
majoritárias e de R$ 10 mil para as proporcionais. No 
entanto, em sendo maiores os valores apurados a partir 
da aplicação dos percentuais definidos em lei para fixar 
os limites de gastos nas campanhas deverão ser estes os 
aplicados, art. 5, § único, Lei 13165/2015. 
 

 Da Divulgação do Teto de Gastos Pela Justiça Eleitoral 
 

 Os tetos de gastos serão divulgados pela Justiça eleitoral 
até 20 de julho do ano da eleição e atualizados 
monetariamente pelo INPC para as eleições subsequentes 
art. 8, I, II, L. 13165/2015. 
 



Gastos Eleitorais- Sanção. 

 Sanção Por Excesso de Gastos em Campanha 
Eleitoral 
 

 Multa equivalente a 100% da quantia que ultrapassar 
o limite de gastos e o candidato (a) sem prejuízo da 
apuração da existência de abuso do poder econômico, 
art. 18-B, Lei 9504/97 ou eventual tipificação em 
crime.  
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